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Buhranın 
Akislerinden 

Fransa'da mühim te- Gümüş para Dünk·· spor 
Urla ve Kemalpaşa. gibi lzmire ci

var olan bazı kazalarda bir kısım 
halkın yiyeceksiz kalması üzerine 
Hilfıliahmerle halk tarafından yar • 
dım hareketleri başlamıştır. Bu ha
dise bizim memleketimiz için büyük 
buhranın ilk mühim neticesidir. Çün-

beddüller bekleniyor asmak hareketle • 
1 

Laval kabinesi şeklini ve siya
setini değiştirecek 

kü mevzuu bahsolan mahallerdeki ih· gino'mm vefatı ve hariciye rıanrı JJI. 
tiyaç ,.e zaruret bu sene üzüm malı- --~----~-----~--.,, Briand'ın alı vali sıh/ıiyesinin bozuk 
sulünün olmamasından, tütün malıı:ou- olma3ı geceleyin meclisi meb'usan 
lünün de satılamıyarak elde kalma - mahafiJ.inde uzun uzadya münakaşa 
Btndandrr. edilmiştir. ZannedUdiğine göre baş-

Teselliyj mucip olan cihet şudur vekü JJJ. Lavaı vefat eden lıarbiye 
ki bu sene memleketin buğday yetiş- nazınnın yerine /ıalefini. intihap et .. 
tiren her tarafında bu mahsul ~ok nıiyecek, reisicümhur .U. Doumer'e 
feyizli olmuştur. Bundan dolayı Ur· kabinenin müşterek istifasını vere-
la ve Kemalpaşa gibi yiyecek zarure- cektir. Fil.lıalı:ika M. Laval'in fikri. 
ti ~eken yerlere kolayca ve nispeten ne göre hali hazırda Fransamn bü • 
az bir masrafla un yeti~tirJlebilmek· tün dahili meseleleri.ne harici mühim 
tedir. Bu hal bu buhran senesi için· meseleler hakim bulunmaktadır. JJJ. 
de talrdir edilemiyccek kadar büyük Laval parlamentoda mahdut bir za -
biı- nimettir. man muayyen bir program ctraf ında 

Geçen ltasat mevsiminde buğdayın bir parlamento ittUıaıh vücuda getir-
Para etmediğinden dü~kün fiatla bile mek emelindedir. Jşte bu maksadın 
Satılamadı[trndan şikflyetler başladı· lıusulünü teshU içindir ki l'tl. Lava! 
ft zaman bir ~ok ıkimseler ihracatçıla• kabinenin istif asım verecek-tir. Reis!-
ra prim vererek fazla buğdayları ha- M. Laval cümhur yeniden kabine teşkil.ini ken-
rice satmanın ~resine bakılmnsından Dünkü (Vakıt) ta Fransız kabine- dl sine tevdi ederse ftl. Laval fledi. 
bahsetmişlerdi. Biz o ,·akit prim ve- sinde tebeddül vulan muhtemel ol • kal - Sosyalistlerin kendisine müza
rerek yo:i pahasına buğdayı ihraç et. duğunu y3zmıştık. T)ün bu husu~ta haret etmesini istiyecektir. Bununla 
ıneı...-tense gele<.'c';: seneler için memle· daha tafıo:ilflth bazı haberler gelmış- beraber hl. Laval'in arzu ettiği itti .. 
ket1e ihti)at depoları vücuda getirme!• tir. Aşağıdaki tekgraf bu cümleden- hadı temin edinciye kadar pek çok 
daha doğru olacağı fikrini müdafa:! dir: mukavemetlere maruz kalacağı talı-
etıniştik. Bu filo i miidafaa ederl,en Paris 7 - Harbiye nazın JJI. !tl~ 1 Altt:mıfı 2 inci sayfada 
~e~mdiUrlaftK~mrl,qa ~hl=~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'erlerde esefle gördağümüz yiyecek j 'd • Akisler: 
t-..tureu ihtimaııcrini düşünmüştük. aponya a yenı Kahve 

Inemleketimizde bu sene çıkan faı· h d• } 
la buğda) ın ne katlım harice ~ıktı ? a J Se er Eskiden, mahalle kalıvesi, aile ba-
v~ ne lrndarı eldedir? Bunu k:ıt'i bir basını:ı ikinci eviydi. Erin erkeği, ye-
surettc bilcrn:?yiz. Yalnı~ bildiğimiz imparatora bomba mckten eı:vel mahalle kahvesinde bu. 
şey, elde olanları alhn gibi dil.hat dil tii lunurdu. Yemekten sonra mahalle 
Ye eJıemm!yetlc muhafaza etmek ]a.. atıldı, kabine ş ka/ıvesinc .Qiderdi. /şten çıkınca ma
zını geldiğidir. Hatta yeni te~ekltül Tokyo, S (A.A.) - Japon kabinesi halle kahı·esine ull• ardı. Gece malıal
edeıa Ziraat l'cl.alctince bu husust.1 istifa etmiştir. Sebebi imparatora le kahvesinde uyku saatini beklerdi. 
:münasip Ycsaitle knp eden muh:ıl!e- karşı yapılan sui kasta mfınj olama - l'tlalıalle kahvesi, ecdadımızın bir 
re tavsiyelerde l;ulunulması fayda31z mas·dır. Kabine bundan dolayı ken- nevi kumarhanesi, kulübü, aile mec -
f>ayıJmıyacnk bir tedb:rdir, Çünl\ü Ö- dini mes'ul addetmiştir. lisiydi. ltacrtsiz zevce lıakkuıda ta .. 
llÜmüzdeki mahsul senesinin ne vere- Tokyo, ~ (A.A.) - İmparatoru ha- liik karan orada verüir, müstakbel 

Para basmak paramı- Muhtelit takım Ati-
zın sağlamlığını nadan geldi 
arttıracaktır 

Ankarada mühim mevki 
sahibi bir zatın 

söyledikleri 
Ankara, 6 (Hususi) - Ankaradn 

mühim mevki sahibi bir zat V AKIT 
rn gümüş para ~mak için yaptığı 
neşriyattan bahsederek dedi ki: "Bu 
günkü cihan buhranının binbir türlH 
sebepleri içinde altın ölçüsünün de 
tesiri olduğunu iddia edenler çoktur. 
Filhakika altının bir iki memlekette 
hapsedilmiş olmasmm sıkıntısını her 
kes, her gün duymaktadır. Kaldı ki. 

altının sabit bir misyas olmadığı da 
çok anlaşılmıştır. Dünün geri mede. 
niyetine kafi gelen bu ölçü, bugünün 
krt'alan birleştiren büyük ve alemşü
mul mübadelesine ve bu günün kud 
retli istihsalinin i!>-tilz.am ettiği kredi
ye ve gene bugün insanlann haldı o
larak istedikleri tevzi ve istihlak mu
amelelerine kifayetsizliği çoktan te
zahur etmL tir. Bu itibarla bu hu • 

Fenerbahçe, umumi katibi 
mağlübiyetin sebebini 

anlat.yor 

susta en başlı alakadar ve müta.has Oiln yapılan Beşiktaş - lstanbulspor 
sıs görülen memleketler arasında 

maçından bir enst:ıntııne 
şiddetli bir mücadelenin acı feryat • 
lan Avrupa gazeteleri sütunlarında Dün şehrimizde bir çok maç-
görülüyor. Bu büyük meseleyle biz lar yapılmış, F-G muhteliti Ati
de alakasız kalamayı7A Şimdi altın nadan gelmiştir. Muhtelitin ba· 
ölçüsü devam etsin mi, etmesin mi? tında bulunan idarecilerden 
Bu meseleyi mütalea ederken altın Fenerbahçe umumi katibi Hayri 
hapseden memleketlerin mütaleasmı Celal bey muharririmize mağ· 
taraf girli!den azade görmiye imkan lubiyetinin sebeplerini, yol yor
yoktur. Altını azalan memleketler gunluğu, sinir ve hakem .• Olarak 
de aynı vazıyette olsalar bile bu hu-

işaret etm:ştir. 
susta ekseriyete bakmak ve ekseriye- Beşinci sayfada spor ha• 
tin menafiini düşünmek zarureti var- berlerinl okuyunuz. 

c~i m~Qm de~ldi~ Bildk~ d~a mil bulurtan arabaµ, Koralı hlr d~tlıalı:bndatahli~M~ayç&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Oinıdi.d.eıı.,,_cok.JhU-...ıa •• rc-ı,;cıu 6eV• ~s bir bomba ntnu~trr. lmparato- lır, mühim del'let işleri orada fıalle-

dır. Ye be:,coeriyetin ekseriyeti men - ============,=== 
faatlerini bundan ayrılmakta görür· 8mda bulunmak olursa ~ok büyük bir 
lerse ve bizim de halimiz onlar ara- (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

kedecek bir vazıyet vardır. ra bir şey olmamrtır. Yalnız araba· düirdi. 
Filhakiha bu sene kışın ilk dC"ne- nm atlarından biri yaralanmıştır. Son zamanlarda, dikkat ediyo • 

leri kuraklık gitti. Bunun icin, işit- Sui kastçılar tevkif edilmişlerdir. rum, mahalle kahveleri adeta genç. 
ti~imize göre. Anadolucla kış zeri _ Bombalar nereden ahnmış ler kulübü, talebe içtimagtihı olmu§. 
Yatı yapılamamıstır. Binaenaleyh Tokio 8 (A.A) - imparatora yapı- Eskiden, ınargile zifiri ve sigara du -
bütün ümit ler ilk J bahar zeriyatına lan suik:ıst h:ıkkındal,f tahkikat netice· manı içinde peykelere sıralanan kış 
kalnuştır. Fakat acaba ilk bahar zc- sinde sııikmcı Kuralin'in Şankayda yer- ayvası gibi buruşuk IJÜzlerin yerinde :r· 1Y<?tıyla yapılnmıyan kış zcriYatını leşmiş olan !\ura mııvnl, 1 :ıt hliklımetin· §imdi saçları arkaya tarannuş genç 
~lafi etmek nıür.tkün olacak ~ıdır·: den L· i bomba \'C üç 'Ü/. \ .. , aldığının başlar parıldıyor. 
der halde her ,·asıt:.lya müracaat e. :ınlaşılmış oluıı~u b:ı7.ı kim·d,r tarafın- Yeni nesil, eski neslin öcünü alı 

erek zeriyattaki noksanı telafi et . d:ın ıi\'a\C.'t edilmektedir' yor galiba.. Bizim: içeride babalan .. 
~nin ~aresine bakmak lı1zımdır. H k } rmz var, diye geçemediğimiz mahallt 

nra Bu sene buğdav malısulüniin ariciye Ve İ İ kalıvelerinin önünden, şimdi baba 
l>ala etmemesi bir rok riftcilerin ce- lar: içeride çocuklanmız var, diy 
fiaretini kırmıştır. Bun~n da noksan Bugün gidiyor geçmiye utanıyorlar! 
~riyat üzerine tesiri olmuştur. G~- Yusuf Ziya 
hecek sent> mah~ uliinii dii5ünürken Harici ve vekili Tevfik Rüştü bey ================1 
il vazıyeti de na?-'\rı dikkıtte tut- Bugiin s;at 16 da kalkan Loyt Tir - radan gelmiştir. 

llı"l·a ihtiynç vardır. yestinonun Abazya vapuruyla Batu• Hariciye vekili dün öğleye ka-
l Demek Ltiyoruz ki bu sene mem• ma harek<.t edecektir. dar Tokatlıyan otelinde meşgul ol 
,~kettt! buğday mahsulünün bol ve Tevfik Rüştü bey Batumdan Ba, muştur. 
"CUz l kA H d · · Pehle•.; lı"manı 1\·fuhtelı"t mu""badele komi~onunda-o masr para buhranının sıkıntısı u, azer cnızı, .. .. ~J 

ll}ı~ nispeten hafif gcçirmiye yarnclr. yoluyla Tahrana gidecektir. Vekil lq baş murahha.sımız Şevki bey dün 
t\h-a-di li b ı h t• d fakat ede..,,.ı· olan Harı"ciye vekı"lı"mize Serkl Dori .. ·an'da ~ ve ma uhran ortadan kalk >eye seyn a ın e re · \.-çı\. J 

ltıış değildir. Devam ediyor. Gelecek İş bankası müdürü Cetal bey Anka• bir öğle zıyafeti vermiştir. 
~~ ilctı~di Ye mali buh~na bir de ~~=~~~~==~~~~==~~==~~==~~~~~==~=== 
tjUgc1ay kıtlığı inzimam etmesin. Ha. 8 m 8.Z 0 n 

ce para vererek bu~day getirmek 
~rureti meydana s;ıkmasın. Çünkü 

1 u .ihtimal hatıra gelebilecek tehlike
erın en büyiiğü demektir. 

r. Ahmet Asım 

Hin i~tanda 
Ievkifat 
Devam Ediyor 

hİnBo;nbay, 8 (A.A) - Kongre· 
reisi Mvkalade ikinci meclisinin 
nın h · Cboksey kongre azası
ille us_usj emirnamelerle mevzu 
tıkl~nu~et hilafına o:arak yap 
diw. rdı ır içtimada nutuk söyle-
gın en d 1 . d' . t' y . D 0 ayı tevkıf e ılmış ır. 

birli~?ık elbi, 8 (A.A) - Hint 
An~:~i bongresinin reis v~ldl~ ryı. 

u sabah levkif edılmıslır. 
Patron - Nasll Ahmet Efendi, oruç tutmak güç mU ? 
Amele - Hayır Bey Efendi, iftar etmek gUç 1 

30 Seneli Siyasi Esrarı 
• 
fşa Ediyoruz! 

-~·1 

.. 

Terrikamızda isminden ,.e tebligaunda11 
sık sık bahsedilecek olan 

Fethi B. 

17-18 fü1nunuevvel 334 gecesi im -
zalanrnak üzere önüme konan (Gayet 
mühim ve mü:-.taceldir) kaytlı telgra
fa bir dah:ı göz gezdirdim: 

" • • • • • • Bu haber bizi son derece 
müteessir etti. Saltanat ve lıUafete 
sadakat ve merbutiyeti itibariyle §U 

Jıalin ( •.•••• ) paşadan suduruna 
pek de ihtimal verilemezse de kendi. 
si safdil olmak lıasebiyle tesviUit vt• 
iğfalcita kapılabümesi de müsleb'at o 
lanııyacağından ... "... Gayet emin ve 
müdrik bir zat vastasıyla hakikati 
halin sür'at ve malıremiyef: fevkald. 

de11le tahkikine, ve :Allah gösterme
sin böyle bir fikri olduğu anlaşılırs 
derhal.·-·n 

Telgrafın üstüne (Tehiri caiz de 
ğildir ve bizzat açılacaktır) kaydını 
na.ve ederek, altını imzaladım. 

Hangi Pş.dan bahsedlllyordu 
Telgrafı bizzat açması iste

nen kimdi? 

• • • 
3.'lO senesi mayısının 11 inci günü, 

gece yansından biraz sonra 0::;.man. 
lr limanlarından birine çıkan Mösyö 
(l\laşre) riyasetindeki on iki kişilik 
Fransız heyeti, sabahleyin erken 
den oradaki Osmanlı bankası şube 
sinden üç yüz bin frank almış. ve i e 
başlamıştı. 

Fransızlar ticaret maksadıyla 

geldiklerini iddia ediyorlardı. 
Halbuki •• " kapitülasyonlara "l'ağ

men bir ay sonra lıudut lıarici edU 
diği ı·akit bu heyetin terkettiği Cl'Tak 
arasında 11eler bulundu? 

Bu lıeyet nerede, nasıl yakalan. 
dı? 

Harbi umuminin başlamak üzert 
olduğu o günlerde ekserisi erkanı 

lıarp zabiti olan bu lıcyctin sahiller· 
mizde aradığı neydi? 

"' * • 
Bir ~ok yerlerden bir ~ok mektup

lar ve telgraflar aldık. Her taraf -
tan e ·erin bir an evvel neşrini isti • 
yorlar. Bu itibarla karar verdik: 

12 ~asam S4lı (jiiHii 
1feşu :IJ~~atz ! 



• 
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Yen· 
Rusya 

Falih Rıfkı B. yeni bir kitap 
çıkardı: Yeni Rusya. Bu kıtap 
Rusya tetkik seyahatinin mah
sulüdür. Falih B. bu seyahate 
ait müşahede ve intibalarını da
ha evvel kısmen neşretmişti. Bu 
defa neşretmediği mektuplarını 
da ilave ederek bir kitap yap· 

~~-___ T_e _I g_r_a_ı_ı _a ___ r _I Fransada 
Tebeddüler 

Üst tnrnlı 1 inci sayfada l 
mitı edutyor.,, zmirin za.rarları Amerika 

Halk, belediyeyı başvekalete ve da- Tokyo ve Nankine bl-
h. · kAI t• •kA t k verdı· rer nota gönderdi 

Bu habere göre Laval kabine
sinin tamamiyle yeni bir şekil 
alacağı muhakkak addediliyor. 
Bu tebeddülde en ziyad~ ehem· 
miyeti haiz: olan c ihet M. Bri
and'ın Hariciye nezaretinden çe• 
kilmesidir. Bu itı barla Fransız 
Hariciye nezaretinde vuku bulan 
tebeddül ehemmiyetli bir harici 
siyaset tebeddülü olabilir. 

ı ıye ve a e ıne şı aye e arar Vaşington, s (A A ı - Hüku-

mı~ır. 
Izmir, 8 (Vakıt) - iki üç gün evvel fasılalı yağmurlardan met Japon ve Çin htikftmetlerine 

Rusya şimdi dünyanın her ta
rafında ehemmiyetli bir tetkik 
mev!uu oldu. Bir kaç sene ev
vel Ruayanın hemen yıkılmak 
üzere olduğundan bahseden 
memleketler bile artık bu mem
hkete karşı çok ciddi f>ir vAzı· 
yet almışlardır, Falih Rıfkı be
yin başlangıcında dediği gibi on 
beş senedenberi ayakta duran 
ve bugün her vakitten fazla bir 
lcuvvetle garp medeniyetine kar· 
şı cephe tutan yeni Rusya istilı
fafla değil, hörmetle tetkik edil
m h:e layıktır. 

do!ayı vukua gelen felaketler henüz tesbit edilememiştir. Yalnız birer rota ganderm 'ştir. 
en fazla Göztepc, Kokaryalı, Halkapınar ve S aman iskelesi serut- Amerika hükfüneti bu nota-
leriyle E~ref Pş. namile maruf büyük yukarı mahallenin çok ha- sında vaktile dokuz devlet ara-
rap olduğu anlaşılmıştır. Bu semtlerin en mühimini Saman iske- sında akdedilen muahedeyi ileri 

Hatırlarda olduğu üzre M. 
lesi teşkil etmektedir. Buradaki ticarethanelerin hemen birçoğu- sürmüş ve Çfn - Japon ihti afı 

Briand Çin - Japon i htilafı Cemi
yeti akvam meclisinde tetkik 
edıiirken serahaten (Çin) in da• 
vasına müzaharet etmişti. Man· 
çurinin tahliyesini iltizam eyJe• 
mişti. Hatta bu tarzı hareketi 
Fransamn J aponyayJa lngiltere 
arasını bozmak siyasetini takip 
ettiği ne delil gösterenler o'muş• 

tu. Lakin bu s iyaset filiyalta ne· 
t ica vermedi. Japonya bütün 
dfinyaya karşı tek başına kalmış 
o!s .. bile gene Mançuri siyasetini 
değiştiremiyeceğini bildirdi. Fıli· 
vatla da ou söıünfi teyit etti. 
Nıhayet son gelen haberlere gö· 
re J po ya Mançuriyi başlan 
başa ışgal altına aldı. Cem.yeti 
a kvam meclisi de Mançuriye tet· 
kik komisyo nl arı göodermesine 
rağmen bu hareketin karşısın a 
aciz bir sureltte temaş1ger ol
mnk tan başka birşey yapamadı. 

Şımdi Fransı'l gazeteleri arhk 
Çin içın japonyayla do ;rudan 
do : ruva görüşerek taleplerini 
kabul e tmek tavsiyes'.nde bulu• 
nu orlar! 

nun ç eri su ile do!mu~ ve birçok mal ısla . arak mahvolmuştur. esnasında alınan tedbirlerden 
Zarar yib~blnlerle lira o .arak tahmin edilmektedir. Yukarı ma- her hangi birinin meşru oldu~u-
hallelerde ve Kol< aryalıdaki tahribat yalnız ev'ere münhasır kal· nu kabule im'cln güremediğıni 
mışsa da buralarda ayrıca büyük bir tehlike baş göstermiştir. Bu beyan etmiştir. 
semtlerde birçok evlerin temelleri bozu lmuş ve yıkılabilir bir Bu notenin birer sureti de 
hale gelpıişlerdir. allkadar dokuz devlete gönde-

iki Öç senedenberi vukua gelen bu felaketlerin sebebi mun- rilmiştir, 

Rusyayı ehemmiyetli bir tet
kik mevzuu yapan sebep'erden 
biri de cihan iktısadi buhranınm 
aldığı şekil ve manzaradır. iki 
yüz bu kadar senesindenberi bü
tOa medent inkişaflarını serbest 
ticaret usülünde bulmuş olan ln
giltere g ibi bir memleket bile 
bo defa kapılarını başka mem· 
leketlere kapadı. Gümrülderioe 
tfirlü türlti tahdidat lrnydu. He· 
men her memlekette milli hima
ye s"stemi ;deta bir din batini 
alıyor. işte bu hnl de Rus ihti
Jii liııj, Rus s 'stemlerioi yeni bir 
te-~ k mevzuu ynpıyor. 

ı.. itibarla Fa ih beyin büyük 
bır it° nayla .. cude getirdiği bu 
g l z l eser tam zomrnında neş 

red•lmiştir. Efkarı umumiyede 
luyık olduğu dfüknt ve alakayı 

uyandır ı:ı carı şüs::ıhesizdir. 
M. A. 

,,...__=--

isnbetli fikir olmadıkça aksi niznmn 
bir görenel tir diye inanıp bnğlanmıya 
rnnhnl yol.tur. l~aldı ki görenek o · 
lan şey altının tek ölçü olması da de• 
ğiJdir. nu \'azı.ret önünde şüphesiz 

temenniye şayan olan şey hiç bir 

nı~mlc!ı:"tiıı lteyfine bıralnlmıyan bir 
ö!çü lıulmnl;:tır: Uzunlukta metre gi
bi. 

San S!erlin buhrnnı dünyaya bu

nu açık anlattı. Dolar bile gün ol
du hi sallandı. Hulasa hiç bir mcnı· 

tazam la ğım mecraları yapılmamış olmasıdır. lzmir belediyeei 
bundan bir müddet evvel kanalizasyon ve lağ:m mecrası yapmak 
üzre iş bankasından 2 milyon lira istikraz etmişti. Fakat, para 
istıkraz edildikten sonra belediye lüzumu o ' madığı halde Karşı 
yaka ve Kokaryalıda yOz bin lira sarf ile füi asri ba lfO inşa et · 
tirm §tir: Bu son felaketten sonra birçok mahalleler halkı, bele
diyenin bu derece ihmaline mnteesıir olarak başvekiilet\l ve da
hiliye v ı~~ı,. İnf" c:ild\v •• ,. '·u~r vPr ic:l .. rclir 

son 
Muhtaç ar iki sınıfa a rrı'dı, yardım 

bu esasa göre yapılı or 
lzmir, 8 (Vakıt) - Urla ve Kemalpa9a hsıva isinde yardıma 

muhtaç olanlar tamamiyle tesbit edilmiştir. Mu!-ıtaçlar Urla kas;ı
basında 1400, köylerde 1700 kişidir. Bunlar ıki sınıfa ayrı lmıştır. 

Birinci sınıf muhtaçla r biç yiyece~i bulunmıyan ar, ikinci ıımf 
da nisbeten daha müsait vaziyette bulunan !ardır. il< yardım bi
rinci sınıfa yapılma!<tadır. 

Mn·:ıtaçl ara şimdilik un, zeytinyağı, zeytin tnnes\ he'va, pe'<· 
meı g bi gıdalar dağıtılmaktadır. Bağların işlenmesi için banka· 
nın yardımı temin edı lecektir. 

Urla belediye reis\ Urlanın bugllnkü vnzıyete düşmesini fU 
suretle iıah etmektcd t : 

- Senede 28 milyon vır"d:ıtı olan Urla bu sene 940 hin lira istih~al mıı<ra 

hna mukabll yalnız 570 bin lira nrfdat temin edebilmi~ılr. Tütün mahsu'iyse 
zür aın elinde knlmıoıır. Za•urctl tc\ llt eden de budur. 

Di;.er a Akadarlar da şöyle söylüyorlar : 
Bu 'ardımdan memnun olmakla heraber zilrmn clindel.t tütünlerin satılması 

temin cdilemcdi~i takdirde bu vazırctten kurtulmak kabil olamıy:ıcaktır. Çünkü 
b:ı~l:ırın işlenmesi tütünlerin s:ıtılm:ısma. bağlıdır. 

Hilaliahmer bu havalide işsiz kalanlara başka taraf'arda iş 
bo!mıva ça••c::.,,~•·t~ ·'ı" 

lzmirde Halk fırkasının vilayet 
kongresi top!andı 

lz:mir, 8 (Vakıt) - Cllmhuriyet Halk fırkası lzmir vilayet 
leketin pnrasıyln beynelmilel mu:ı • B b b k kongresi evvelki akşam a ri abada i halk evinde to?landı. Kon
mclfıtta sabit bir ölçü bulmrya imkan 

greye on biri lzmirden olmak üzere 64 murahhas iştirak etti. Fır
yoktur. O hnlde muamelatı bcseri • 
yeri dalaletten kurtarmak n dünya kaya ait mese!eler gCSrUşüldü, kaza heyetlerinden gelen raporlari 
mübadelesini kumar hnlinden ~ık:u- tetkik için bir encümen ıeçildi. VilAyet idare heyeti intihabatı 
mak, istihsal ,.e istihlrıki tevzin ka • namzet gösterilmeden yapıldı. 
<lar htthranı tedavide bir amil olsa Anl{arada toplanacak umumi kongre için 4 murahhas ayrıl· 
g<!rektir. Çünkü mal ahm ve satımr dıktan sonra ko,ir.e ı,m; 

' 'e kredi munnıele~inin genişlemesi 
1 

.---b---,-,-----·----------.- }d• 
hep bunn ba~lıdır. Kredide emniyet zmıre İf 1 Ullall ticaret heyeti ge } 
de~c'k yalnız parnyı ~:e .~aız.~ ~lmak lzmir 8 (Vakıt) - Yunanistandan şehrimize bir ticaret gıu· 
d ~~ıı. a)nı zamanda olçu yuzunden 1. - ·ıı ld" M.. 'il y · l l k · 
tle her B<isini kaybetmemek vahut bunun mthnessı eri ge ı. um~sı er, unanıstan :t mem e eh· 

' · miz arasında geni• mikyasta h·ayvan ticareti yapmak için tetl<i-
mıun iizNinde kumar oynamanınktır. " 
l'cr halde beşeriyet hu açık yaraya katta bulunacaklardır. Tetkikat iyi netice verirse grup genit bir 
bir merhem bulmak mecburiyetinde. sermayeyle derhal ise ba~h,,ac~ ' .h ... 

ctir. Fakat bu merhemin ne ,·akit 
bulunaca<tı malQm değildir. 

ı~tc bu vazrycti düşünerek atide 
lıcyne1milc1 mübadele ölçüsü ne olur• 
sn olsun her ihtimale karşı ha7.ırlık
Jı bulunmuş olmak için - bugün en 
~yi şekil - Ilimetalizmdir. Bi-zir.ı 
memleketimizde miktan ehemmiyet• 
siz eddedilmiyecek derecede gümü~ 

''ardır. Uerkesin çok ufak bir mas • 
raf mukabninde gümilşlerinj getirip 
para bastırmasına hükQmctçe müsa

ade edilmelidir. Bu tedbir dahili kı'e. 
diyj senı,1etecek, haricin hakiki fi -
atı üstündeki gtimü~lerinin meml~\e-
timize girmesine meydan vermiyecek. 

Koliler hakkında 
Ankara, 8 (Vakıt) - Tahdit 

kararından evvel paket postane· 
lerine gelen ve listeye dahil ol
madığı için çıkarı'amıyan koliler 
hakkında Iktısat vekileti bir 
kararname haıırlamıştır. Buna 
nazaran şimdiye kadar ge miş 
olan paketler listelere tabi ol
madan memlekete ithal edile· 
cekler, son ithalAt listesinin 
ne~rinden sonra gelenlerse lis· 
teye tabi totu 1 11ca'·'"rdır. 

tir. Aynı zamanda parammn mev • M. Musollnlnın Papayı ziyareti 

cut selabetine ilişmek şöyle dursun Roma, 8 (A.A.) - M. Muso

belki de onu takviye edecek mahiyet- Jioi'nin Pabayı ziyaretine ait 

te bir ıedbir olacaktır. proiramı kaıarlqtınlmııtır. 

Pransada Matem 
Pil'is, 8 ( A.A ) - Nazırlar 

mecı'riinin dün'ı. ü içt:mamda Re· 
isicümhur M. Doumerle Başvekil 
M. Laval, mütev~ffa Harbiye na
zırı M. Maginot'nun hatırasına 

olan hUrmetlerini yad ve izhar 
eylemişlerdir. 

Nazırlar meclisi, matem a!A
mei:i olmak üzre dünkü giln için 
içtimaı mukarrer bulunan milli 
mndafaa meclisinin içtimaını er
tesi gllne tehir ey!emittir. 

Bundan sonra Malıye nann 
M. Flandin, Lozan konferansı 
iç n y&pılan haz:ırlıkları mecl sin 
nazarı itliına koymuştur. 

Bütüa matbuat, müte•effa M. 

Yeni vezlret 
Londra, 8 (A.A) - Sa'Ahiyet

tar mahafilde beyan edildiğine 

göre hariciye daz:ırı sör Jahn 
Sımon Amerika hnkomcti tara
fından Mançuri h aklnnda J:ıpoo· 
yaya g8nderilen ve hir suretine 
intizar olunan notayı tetkik et
mektedir. 

lngılleren :n de jzrponyn ya b"r 
nota göndermesi, fakat bu no
nın Mutla ka Amerikan notasının 
aynı olmcsı ihti mal da bi lınde 

görülmektedir. 
SalA?iiyett ar lng liı mahafıli 

bugün U v<myeti Cem'} eti A '<
vam tarafın :! n t,~ nçur.ye gön
derilecek tahl.i!cat heyet nin ha
rehetine mani o1m'\ması nıuhlc
mel oldu~u mlitala.:ısında bulun
maktadır. 

Japon harlcl,e nezareti mU· 
mes~lllnln beyanatı 

Tokyo, 8 A.A..) - Hariciye 
nezareti namına beyanatta bu
lunmıya sa a ıiyeltar bir i zat şu 
sözleri s6ylemiştir. 

Am~rilca hn umeti Japonyanın 
Man\°orideki fufiyetini Çinin 

idari tamtımiyetinl ihlll eder 

n· ahiyelte bir hareket adtlede
bilir ve böyle bir f ,kirde buluna
bilir. Ancak şu cihet bir haki· 
kaltir ki Nankin bükt\meti Man
çuride idari nüfuz ve ve sala.l!i
yetini hiç deği se tabii ve mutat 
bir ıurette as a istimal etme· 
miştir, Japonya Mançurideki ha
reket ve teşebbüslerinde bir 
değişik lik vQcode get;remez. 
Çünkü Japonya me~ru bak ve 
menfaatJer.ni korumak için muk
tazi ihtinat tedbirl~rini asgari 

bir hat dahilinde ittihaz etmek
ten başka bir şey yapmış olma
dığı gibi mevcut muahedelerin 

kendisine verdiği haklardan faz
la bir şe} temin etmeyi de is
tikdaf eylemektedir. 

Bu vazıyet Briand'ın siyasi 
ınevkiini adamakıllı aarsmıştır. 
Onun iç"ndir ki bugün Fransız 
kabinesinden çe!dlmiye mecbur 
o mat<tadır. 

Dığer taraftan Alman tamirat 
meselesi çok mühim bir safhaya 
qirmiş bulunuyor. Bir taraftan 
Amerika harp borçlarını istemek· 
te ısrar ediyor, diğer t raftaa 
lagiltere Almanyanın tamirat 
borçlarının beş sene için tecil 
edılmesini teklif ediyor! Fransa 
ise harp borçlarını vermekle be
raber A lmanyadan tamirat ala· 
cağını istememek teklifleri kar• 
şısında çok müşkül bir mevkie 
düşüyor. Bu itibarla Laval ka· 
binesi harici davaların halli hu
susunda kuvvetli olabilmek için 
bütün parlamentonun kuvvetini 
arkasında toplamaya .üıum gö
rüyor. işte Fransada beklenen 
tebeddüller bu sebep1erden ileri 

gelivor 

Japonya 
Çin liman•arını ahin

=========== ka mı edecek? 
Maginot tarafından miJlt mnda· 
faa uğruna sarfedilen kıymettar Tol<yo, 8 (A.A) - HükQmet 
mesaiye olan takdir ve hürmet namına beyanatta bulunmaya sa• 
hislerini izharda müttefiktirler. Jabiyettar bir zat Çinde Japonya 

ve jponlar hakkında yapıl an 
Bazı gazeteler, yakında top- boykot devam edecek o~ursa Ja· 

lanacak olan terki teslibat kon ponyamn daha şiddetli ve kat'i 
feransında Fransanın noktai na· 

tedbirler almayı düşünmesi muh· 
zarını müdafaa hususunda M. temel o!duğunu, Çin toprağına 
Maginot'nun bas;retkAr, kudretli j r:: pon bahriye as .erleri çıkar• 
ve açık görüşlü fikirlerinden is- mak ve belki de Çinin başlıca 
tıfade edilecek bir zamanda vu- J'manlarını ab'o'<a etmek mec· 
ku bulan ziyaından dolayı daha buriyetinde kalacağını ıhsas et• 
fazla teesailr ve teessüf göster miştir. 
me'<tedir. Bu ıa lahiue1lar zat Çindeki 

Paris, 8 (AA) - M. Magi· Japo 1 ticaret erbabının boykotaj 
nol'nun vefatı mfinasebetile, ec· yüzünden pek büyük zararlara 
nebi devlet adamlanndan Bat· uğratmakta oldukla r ını da beya• 
vekA'ct ve Har'ciye neıaretine natına illve etm ı •tir. 
birçok taz yet telgrafları gel
mektediı 

M. Zal~ski, Lchistanın samimi 

teessUr ve taziyelerini M. Bri-

yana ı blag eylem . ştir. 
1\1. Lavrı~ da mareşal Pi'.suds• 

ki'den bir taz yet telgrafa al
mıştır. 
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Fikir .. . .~~ - Hay~tı·,_;t:·. 

Avrupada türko
loji tetkikleri 

Gazt terbiye enstitüsü tarUı mu • 
altinıi Hüseyin Narmk bey tarafındarı 
Ankara radyosunda "Avrupada tür

koloji tetkikatı,, mevzuu hakkında 
bir konleran.s verilmiştir, hulasatarı 
dercediyoruz: 

"Fransız misyonerleri Çine kadar 
~itmfye b~ladı.ktan sonra A nupadıı 

tth-koloji teessüs etmiştir. Misyonerler 
Çinceyf de öğreniyor ve bu münase. 
hetıe Çin tarihlerini tetkike fırsat 
bulabiliyorlar ve bunlan Avrupa li
sanJanna naklediyorlardı. Arniot, A. 
Gaubil, Herberlot, Visdelot ve en ni
hayet De Guignes Çin tarihlerinin 
Türklerden bahis kısımlarını tetkik 
etmişler, artık Türk tarihinin mHa. 

ttan 23 - 2-1 asır eveline kadar bir 
Rrderni olduğu meydana çıkmış _ 

tr, Gene bu sıralarda meşhur Klop· 
roth'da Türk tarihine dair kıymetli 

tetkikler neşrediyordu. 1730 da Stra
h!enberg'rlc Rusyadaki Türk l\avimle
:tınj tetkik etmiş ve bir eser neşredew 
:t~ türkiyata çalışanların nazarı 
dikkatini celbetmişti. 

Daha sonıra Edvard Chavannc> 
Stanislasyulienne gibi ~limler de gök 

'l'ürkJerden bahseden Çin menabi • 
lli tetkik etmişler ve artrk Türkl. 

~t. i~mi.ni~ temeli atılmıştı. Fakat 
U alımlenn vefatından sonra türko-

lojj tetki-kntı sönmJye başlamrştı. Bu 
sönen faaliyeti Orhon Tiirk ki
tabelerinin yazısının Thomsen tara -
f?ndan okunması tekrar alevlendirdi. 
Rusyada Radloff ve Barthold, An -
ınanyada Mililer, Le Goq, Bang ve 
l'ttarkuvart gibi alimler meydana çık· 
tığı gibi Frnnsada Blochet, Pelliot 
gtbi alimler yetişti. Türk kitabeleri 
bir çok alimi faaliyete getirmiş bun-

lar hakkında bir çok tetkikatta bulu
:nuımuştu. 

Fakat bu Alimler de vefat ettiktel'I 
~nra Türkoloji birdenbire tedenniyc 
Ugraıruya başlamıştrr. Bugün Türki _ 
:Y~t ilminin Avrapada eskisi gibi bü. 
Hik bir faaliyetle tetkik edild·iği yok• 
1~r. Hasta olan Bang Abnanyada. 
~ çoıt~etlf ve büyük bir ! -
ı· ıın olan Pelliot Fransada Nemeth'de 
~lacaıistanda Türkolojiyi temsile 

fahşrnaktaysalar da maalesef türko -
0~1 İ1mi utık eski faaliyetini kaybet. 

ltttE-ıti B - r. u bir kaç alim de ortadan 
Ceki'1'k h ı ~ten sonra. meydanı boş bulan 
der hangi bir Türk tarihi müntesibi 

t:;~~l ortaya atlarak tıpkı edebiyat 
h 1hı sahasında olduğu gibi ortalrğı 
i~t:ca kesebilir. Fakat gençlik artık 

d
. l'ı ve fenayı seçebilecek vazıyettc· 
ıt n· t ' ı.naenaleyh bu milli vazıf e biz(' 

d~tettüp eder. Çünkü her millet kenn 
1 

tal'ihini 1 enclisi tetkik eder.,. 

6 ş at 
Matbuat balosu 
lstan~ulun en güzel en kibar 

Ve e h' b ı;ı mu teşern balosu bu sene 

t 
ayramm ikisine tesadüf etmek
ecl' d ır. O gece davetliler fevkala-

J e Parlak bir gece geçirecek-
erdir. 

. 1 Ga:ıetelerin karikatür ve resim 
ış eriyi l 1 k b e meşgu o an ar adaşlar 

l 
alonıuzun tezyin ve mükemme

•Yet' · s.. ını temin için gayet cazip 
lltp · r· zle.t hazı .. la rna kt a dırlar. 

l(ıtap sevenler cemiyetinin 
A Yeni faallyetl~rl 

l<it nkaradan bildirildihine göre 
l .ap sevenler cemiyeti müess ·s
erı fırk 
tn" aya, muhtelif makamlara 
Yı:racaa~ ederek cemiyetin ha
nı cenııyetleri arasına sokul-

ası, he . • 
bir b r tnektepte cemıyetın 

şu e · 
lerd t t' bulunması, mektep· 
lerdee "b~beden veya muatlim

n ı · · rınnı Yeni okuduğu eser 

1 1 O.lala aberle~! 
ı: 

Gençler 
Mahfelinde 

Cumhuriyet Gençler mahfe!i 
senelik kongresi dün öğleden 
aanra H. fırkası Beyoğlu kaza' 
merkezinde toplanmıştır. 

Kongrede evvela mahfelin bu 
senelik faaliyeti hakkında hazır· 
lanan rapor okunmuştur. 

Raporda, mahfelin geçen sene 
içinde otuzdan fazla müsamere 

ve konser verdiği işaret edil
mekte, bu sene mabfelde temaşa 
ve musiki şubelerinden başka 

spor şubesi de teşkil ve mektep
ler arasında yazı müsabakası ter.
tip edileceği bildirilmektedir. 

Rapor kabul edildikten sonra 
yeni idare heyeti intihabatı ya· 

pılmış, Reisicümhur Hz. ne tazi
mat telgrafı çekilmesi kararlaş

tırılmıştır. 

PoHste: 

Bu Biçaklı 
Taarruzun 
Sebebi Ne? 

Galatada Zürefa sokağında 
oturan seyyar satıcı ishak evvel· 

ki akşam gece yarısı evine gi
derken önüne birdenbire bir 
adam çıkmış ve bıçağını çekerek 
sapla'mıya başlamıştır. Neticede 
ağır surette yaralanan ishak has
tahaneye kaldırılmıştır. Carih 
polis tarafından aranmaktadır. 

ŞUpheli bir ölU 

Topçularda oturan Galip B. 
isminda biri evinde öJü olarak 
bulunmuşlar. c~sette bazı şüp
heli vaziyetler görüldüğünden 
bunun bir cinayet olup olmadı· 
ğmın tesbiti için ceset murga 
gönderilmiştir. 

Zabıta memurlar1na h akaret 
edenler yakalandı 

Dan Ercnköyde bir takip es-
nasında Osman, Ermiş, Saffet ve 
Adil isminde dört kişi zabıta 
memurlarına tecavuz ve hakaret
te bulunmuşlardır. Mütecavizler 
yakalanmış ve haklarında taki· 
bat baş 1 2mıstır. 

Gümrük muhafaza 
kunıandanlığı 

Gümrük muhafaza kumandan
hiına Seyfi Pş. tayin edilmiştir. 
Pş. bugün yeni vazifesine başlı
yaca hr. 

Fasulye fiyatları 

Trabzondan gelen malumata 
göre fasulye fiyatleri Trabzonpi· 
yasasında3,51 uruşakadardüşmüş· 
tür. Istanbulda mavnadaysa fiyat 
6 kuruştur. 

Nakliye, oktrova ve rıhtım 
gibi masraflardan sonra maim 
fiyatı ancak 7,5 kuruşa çıktığı 
halde ayni mal mahalle bak
kallarında 20 kuruşa satılmak
tadır. 

Konkordato için mUracaatlar 

Verilen malumata göre geçen 
sene Istanbul icrasına alacakla· 
larıyla konkordato akdetmek 
iizre 35 müe3sese müracaat et
miştir. 

hakkında konferans vermesi, her 
vilayette bir kitap günü ve ser .. 
gisi açılması, radyoda kitaplar 
hakkında konferanılar verilmesi 
Halk 0

1 urna odalarının bayilik 
yapmaları hakkında büyük vait
ler almış, müzaheretler temin 
etmiştir. 

Maarifte: 

Ankara da 
inşaat ustası mek

tebi açılıyor 
Maarif vekaleti Ankarada bir 

inşaat ustası mektebi açmıya ka· 
rar vermişti. Gazi Ter biye ens
titüsünün arkasındaki maarife ait 
geniş arsa üzerinde bu mektebin 
ilk binasının temeli atılmıştır. 

Mektebin binası bitinciye ka
dar bir sene boş geçirilmemesi 
için, talebe kaydedilmiş ve bu 
talebe Sanayi mektebinde hususi 
bir sınıfta okutulmaya başlanmış
tır. 

Mektep dört sene olacak, bir 
senesi ihzari derslerle, üç senesi 
meslek dersleri ve tatbikatıyla 
geçecektir. Mektebin binalarının 
diğer kısmını gelecek seneden 
itibaren muallimlerinin nezareti 
altmda talebe yapacaktır. 

Mektep iki kısım olacaktır: Bir 
kısımda, ahşap inşaat, Dülger
lik, Çatı ve Tabtaköprü inşası 
öğretilecektir. Diğer kısımda , 
kargir inşaat, beton, taş ve 
tuğla işçiliği öğretilecektir. Bun
dan başka büyük şehirlerde ça
lışacaklar içln ihtiyari olarak 
munzam bir ihtisas kısmı açıla
cak ve burada sıvacılık, boy<1.cı· 
hk ve nakkaşlık öğretilecektir. 

Talebe bu mekteplerde inşaat 
rf'simlerini okuyacak, basit kro
kiler çizebilecek kadar yetiştiri
lecek malzeme tekniği; ve hali· 
taların sureti imalini ye bir az da 
mukavemet hesaplarını nazari ve 

ameli bir surette öğrenecektir. 
Mektep için bir ecnebi muta· 

hassıs ve iki ecnebi muallim cel
bi mukarrerdir. Umumi dersleri 
hocalarınız verecektir. 

Memlekette V AKIT 

Kayseri de 
Bir talebe yurdu 

açıldı 
Husust muh:ıbirimizden: 

Keyseride civar köylerden ge
len birçok fakir çocuklar lise 
tahsiline devam etmektedir. Bun
lar geçen seneye kadar harap 
medrese köşelerinde, sıhhi şera
iti olmıyan izbe odalarda berbat 
bir bayat ge~iriyorlardı. 

Tahsil çağındaki gençlerimizin 
bu kadar mahrumiyete lcatlan
maları, velisiz ve kontrolsuz ya
şamaları, temiz talebe ahlakı 
üzerinde fena tesirler yapacağı 
gibi dersleriyle kafi deıecede 
meşgul olmıya da bir mani teşkil 
edebilirdi. 

Geçen ıenenin sonlarına doğ
ru, lisenin faal müdürü Yunus 
Kazım beyin teş~bbüs:.i ve kıy
metli valimiz·n müzaheretleriyle 
idarei hususiyeye ait büyük bir 
bina tahsis edilerek '' Talebe 
yurdu,, açı?dı. Bu sene elliye ya
kın köylü çocuğunu çatısı <lltına 

alan Yurt, onlara leyli mektep 
hayatını aynen yaşatabilecek 

mükemmel bir müessese haline 

gelmiştir. 
Muallim Ertuğrui beyin daimi 

nezareti altında muntazam me
sailerle dolu temiz ve samimi bir 
~alebe bayatı devam etmeKted:r. 

Hayırperver Kayseri zengin
leri, memle~ellerinin bu ilim aşı
ğı gençlerinin öğle yemeklerini 
münavebeyle lemin etmektedir. 

Yurdun bazı noks3nlarını ik-

Seyrlsefalnde 
kooperatif 
Seyrisefain idaresi kendi me· 

murları için bir istihlak koope
ratifi teşkiline karar vermiş ve 
bu hususta hazırladığı nizamna
meyi şirketler kom· serliğine ver
miştir. Bu teşekkül, idare me
murlanna ucuz giyecek ve yiye
cP.k tedarik edecektir. Ayrıc;ı 
idarenin fa brikalarmda çahşan 

amelelerin de bir istiiıla'< koo
peratifi yapacakları haber veril
mektedir. 

işten el çektlrllenler 
Seyrisefain muhasebecisi Sa

dettin bey vazifesinden ayrılmış 
yerine muavini Talat bey ge· 
tir ilmiştir. 

Diğer taraftan Seyrisefainin 
kömür işlerile meşgul şubesinden 
üç memura işten el çektirildiği 
söylenmektedir. Yazıldığına gö-
re Tahkikatın nsasını, idare için 
alman noksan kömürün fazla 
olarak gösterilmesi teşkil etmek
tedir. 

Hamalların derdi 
Halk fırkası lstanbul merkezi 

hamal teşkilatı hakkında esaslı 
kararlar almaktadır. 

ihtiyaçları sorulan hamallar 
yük taşıma ve nakletmekteki 
iptidai şekillerden de şikayette 

bulunmuşlardır. Evvelce ağır 
yüklerin nakli için domuz araba-
sı denilen elite müteharrik bir 
nevi araba kullanılmaktaydı. Bu 
arabaların kullanılması kaldmm
lan bozduğundan belediyece ya
sak edilmiştir. Hamalların sırt 
üstünde ağır yüklerin taşınmasını 
imkansız buldukları için nümu
nesi belediye fen heyetince in
tihap edilecek bir yiik arabası
nın kabu 1ünü istem· .. lerdir. 

GUzel san'atlar birliğinde bir 
mUsamere verildi 

Kumkapı Halk Fırkasının hi
mayesi altında bulunan gençler 
temaşa grubu dün saat on beş 
buçukta Güzel san'atlar Birliği
nin de bir müsamere vermiştir. 

Müs3mereye piyanoyle çalınan 
istiklal marşiyle başlanılmıı, bir 
genç tarafından temaşa grubu· 
nun gayesi hazır bulunanlara 
anlahlmış ve Yabancı adlı bir 
piyes temsil edi m 'slir. 

Do~um 

~uharrirlerimizden Yusuf Ziya 
beyin bir ojlu olmuştur. Arka
daşımn:ı ve ailesini tebrik eder, 
yavruya uzun ve mesut bir ömür 
dileriz. 

mal ve kışlık ihtiyacı temin 
maks:ıdiyla senebaşı gecesi bir 
balo tertip edilmişti. 

Vali Fuat bey bu baloyu hi
mayelerine almak suretiyle onun 
mükemmeliyetini temin ettikleri 
gibi memleket gençliğine olan 
yakın a!5kalaunı ve kıymetli 
müzaheretlerini bir daha göster· 
miş!erdir. 

Güzide ve iş bilir bir heyet 
günlerce balo hazırlıklarıyla, H. 
fırkası salonunun tertibatıyla 
meşgul oldular. Program çok 
itinayla tanzim edilmişti. Muhte
lif danslar, mütenevvi eğlenceler 
milli mahalli oyunlar, müsabaka
lar, piyangolar sabaha kadar de
vam etti Eski ~e yeni seneyi 
temsil eden çocuklar ço1< alkış· 
Jandı. Eğer sa'on biraz daha 
müsait olsaydı neş'e daha fazla 
olacaktı. 

Kayserinin münevver tabakası 
bu ba!oya fevkalade rağbet gös· 
terdi; muavenete muhtaç yavru
ların yüzJPri güldürülmüş oldu, 

lngiltereyle 
Fransa 
Birleşebilecekmi? 

Son senelerde İngiliz ve Fransı-ı 
siyasetlerinin birbirlerinden uzaklaı:;~ 

tcğı malltıııdur. Son intihaba U.an son 
ra lngilterede muhafazakarların par
lamentoda ekseriyeti alması Frans:z· 
]arı lngiltereyle teşriki m2sai ümidi· 
ne düşürmüştü. Fakat bu ümit da 
tahakkuk etmedi. Hatta son Bale iç. 
timaında Almanyaya karşı yapılacak 
mfü::aadat mesele inde Frailsız ve in. 
giliz murahhasları arasında çok şirl· 

detli ihtilaflar çıkmıştı. Çünkü İngi
liz murahhasları Almanyadan beş s,... 
ne tamirat borcu istcnmemesindc ts • 

rar ediyordu. Fransızlarsa bunu kıt.. 
bul etmiyordu. 

Nihayet verilen karar şu oldu: 
Yunn planındaki esaslar mahfuz l•a. 
Jacak, Amerika tarafımdan harp borç 
ları için gösteı-ilecek müsaadat n:ie w 

petinde Almanyaya da tamirat mese
lesinde teshilat yapılacak ... 

Halbuki Amerika kongresi "harp 
borçlan bir daha tecil edilmiyecek
tir.,, Kararım veıince işin rengi de • 
ğişti. Şimdi ne yapacaklar? FransTZıo 
lar İngilizlere birleşmek teklifinde 
bulunuyorlar: 

- Amerikaya karşı müşterek cep
he ala1nn. Harp bo~Jannı vermiye
lim. Biz huna karar verdik. İster ka· 
bul ediniz, ister etmeylııiz !,, Diyelim 
diyorlar. 

Son zamanlarda İngiltere başve • 
kiHM. Kakdonald'le Fransız başv• 
kili lif. Laval arasında vuku bulaca• 
ğmdan bahsedilen mühim mülakatın 
esası işte budur. Bakalım, Fransay• 
la İngiltere Amerika tehlikesi karsr-

'" sında bu defa birleşebiJecelder mi • 
dir? Şayet lngiltereyle Fransa ve di• 
ğer devletler birleşeı·ek b~z harp borç 
lannr vermiyeceğiz derlerse buntın 
karşısında Amrika ne yapacak? 

* *. 
Kısa haberler ) 
---ı Anadoludan gelen işslzler-

Vildyet, son 7.amanlarda An:ıdoludan ge
len iş~izler hakkında dahiliye vek~letine 
n:üra~aatu mecbur k:ılıniştır. Bu gibi iş· 
sızlerın r~tanbula gönderilmemesi için 
vilayetlere tebligat yapılması istenmek
tedir. 
Beyazıt kulesine su - Esa!!h 

bir surette tamir edilen Beyazıt kulesine 
su çıkartmak için tesisat yapılacakur. 

Bir banka tasfiye ediliyor -
Son zamanlarda tediyatını tatil eden Tica
ret ve sanayi bankasının tasfiyesine ka-
rar verilmiştir Ban kanın tıısfiyesineZiraat, 
iş ve Cenevre bankası memur edilmiştir. 

Bu sene seyyah az - lkbsadt 
buhran dolayısile bu sene limanımıza 

pek az seyyah vapuru gelecektir. ilk 
olarak gelecek iki Alman vapurudur. 

Haseklnisa - Belediye bir çok 
yerleri tamir edilen Hasekinisa hastane· 
sine kalörifcr tesisatı yapmıya kuar ver· 
miştir. 

yurda epiyce hasHat temin edildi. 
Kayseride 60 talebelik bir kız 

orta mektebi vardır. Bu mekte
bin beş sene evvel talebesinin 
bugünkünden fazla olduğu sa• 
bittir. Bu mekf ebin bu ta• 

sarruf senesinde bu haliyle 
kalamıyacağım düsünen Maarif 
yekileti ahiren verdiği bir emirle 
bu mektebe liseden talebe ve• 
rilmesini emretmiştir. Liıeye ge• 
çen seneye nispetle bu sene 

çok fazla talebe müracaat etmiş 
sınıfların mevcudu 70 şer kişiye 
çıkarıldığı halde taliplerin cilm· 
lesini almak kabil olamamıştır. 
Kız orta mektebinin smıflarına 
talebe verilmesi bakkmdaki ve
kaletin emri aUratle hariçte kal
mış o 1an talebenin tahsile de
vamlarmı temin ettiği için halk 
ve velilerce şükran ve minnetle 
karşılanmıştır. 

Orta mektebinirtin bu yeni şek· 
linde de memlekc!e hayırlı ol
masını ciileriz. 
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Gal istiklil istiyor! Kömürden 
Petrol 
Çıkarılıyor Btı memleketteki lngiltereden ayrıl

mak teşebbüsü günden güne ilerliyor lngilterenin en mühim mese
lelerinden biri şudur: Bir harp 
vukuunda bu memleketin petrol 
sıkmhsına uğrıyacağından kor
kulmaktadır. Buna mani olmak 
için birçok tecrübeler yapılmakta 
ve bilhassa kömürden petrol is
tihsaline çalışılmaktaydı. 

lrlandanın Ingiltereden istik
lalini kurtarması ve bugünkü 
va7.ıyetini alması, senelerce de
vam eden müsademe ve çarpış
maların neticesiydi. Milliyet ha
reketi, lngilterenin diğer aksa
mına da sirayet ediyor ve biz
zat lngiltereyi teşkil eden 
ülkeler de birer birer istiklalleri
ni istiyorlar. lskoçyalılar arasın

da miJJi bir hareket buiunduğu 

gibi Gal ahalisi arasında da 
aynı hareket başlamıştır. 

Hali hazırda bilhassa Gal ül
kesinin Milli hareketi nazarı 
dikkate çarpıyor. Son postayla 
gelen Londra gazdelerinin ver
diği malumattan Gal milliyet
p erverlerinin istiklallerini iste
mekte oldukları anlaşıhyor. Gal 
ahalisi de sair dominyonlar gibi 
muhtariyet sahibi olmayı istih
daf etmekte ve bu emellerini 
tahakkuk ettirmek için çalış· 
maktadular. 

Gal milliyetperverleri bilhassa 
san günlerde mütemadi içtima
lar aktederek gizli bir vesikayı 
münakaşa ediyorlar. Bu vesika
nın Gal ülkesini tam muhtariyetli 
bir dominyon olarak ilan eden 
kanunuesasi olduğu anlaşıhyor. 

Kanunu esasi, Londradaki mu
teber Galliler tarafından hazır
lalHllışhr. Bunlar iki sene devam 
eden mesai neticesinde bu vesi
kayı vücude getirmişler ve onun
la lrlaodaoın müstakbel mukad
deratım tayin etmişlerdir. 

Bu vesikanın başlıca madde
lerine göre Gal ülkesi, Kanada 
ve Irlanda gibi bir dominyon 
olacak, Galde bir parlamento 
açılacak ve bu parlamento Gal 
milletinin menafiini sıyanet eden 
her kanunu tam bir salahiyetle 
çıkaracak ve memleketin bütün 
idare şubelerini, ezcümle mali 
işlerini kontrol edecektir. Hüku
met bu parlamentoya karşı 
mes'uldür. 

lngiltere kralı, Gal ülkeıiyle 
lngiltere imparatorluğu arasın
daki yegane irtibat vasıtasıdır. 
Kralın Galde bir mümessili ola
caktır, fakat bu mümessilin Gal 
lisanını konuşması şarttır. 

lngiltere tarafından bir harf) 
ilan olunduğu taktirde Gal mem
leketi ona iştirak etmek me~bu
riyetinde buluomıyacakhr. Galin 
de böyle bir harbe iştirak et
mesi için onun da parlamento-
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lJlatbaamıza gelen eserler: 

Askeri mecmua 
Askeri mecmuanın {83) üncü sa -

;ısı inti ar etmiştir. Bu sayıda as .. 
kerlile ait mühım ve faydalı yazılar 
vardır. Alakodarlarına taYsiye ede
riz. 

Kafkas cephesinde 
Askeri mecmuanın tarih kısmı 

:neşriyatından olan ve onuncu kolor
dunun büyük harbin iptidasrndan, 
Sarıkamış muharebeleri nihayetine 
kadar olan harekatı gösteren Kaf -
ıkas cephesinde adlı eser intişar etmiş 
tir. Muharriri kaymakam Salah.at -
tin beydir. Tavsiye ederiz. 

Nezlp 

Osmanlı ordusunun eski harpleri• 
ne ait eserler arasında mütekait yüz 
başı Feridun beyin Neıip mu• 
ltarebesi hakkında mühim membalar• 

sundan harp kararı alınması şart
tır. 

Gal, dominyon vazıyetini ihraz 
ettikten sonra Akvam cemiyetine 
ayrı murahhas gönderecektir. 

Galin dominyon vazıyeti ihraz 
etmesiyle sanayiini lngilterenin 
tazyikından kurtaracak ve kendi 
işlerini yoluna koymıya çalışa

caktır. 

lngiltereden sureti kat'iyede 
ayrılmıya taraftar olan Gal milli
yetperverlerinin noktai nazarı 

şöylece hülasa olunabilir. 

"l:ıgiltere hükumeti Gal ülke
s!ni istismar ediyor. Bu yüzden 

Gal ülkesi geri ve fakir kalmış
tır. Bütün lngiltere içinde bu 
derece sefalet içinde yüzen, ve-

rem ve çiçekten ml\,Ztar:p olan, 
en süfli seviyede yaşayan, 

işsizleri bukadar çok bir 

yer yoktur. Onun için lngil
tereden ayrı lmak zaruridir. 

Alman 
Müneccimlerine 
Göre ... 
1932 senesinde Almanyada 

neler olacak ? 

Alman müneccimleri 1932 se
nesine girerken Almanya için 
yeni senenin neler hazırladığını 
söylemişlerdir. 

Hamburglu Rondelli, Hitler 
taraftarlarının Komünistlere bu 

sene zarfında galebe çalacağını, 
Hindenburg'un Reisicümhurluk
tan çekileceğini, idare adamları· 

nm değişeceğini söylüyor. Bu 

müneccime göre halk arasında 

sari hastalıklar çıkacak, birçok 

kimseler mahvolacakmış, alına

cak sıhhi tedbirler kafi gelmiye
cekmiş. 

Müneccimlerden Ludvig Hof
man 'a nazaran da, bu sene Al
manya için kat'i bir siyaset dö
nümü olacakmış. Bu müneccim, 

buhranlara rağmen Almanyanın 

iktısaden yükseleceğini söylüyor. 
Dresden fehrindeki münecciın· 

lerden Huter yeui senenin Al
manyaya 1931 den daha müsisit 
olacağı fikrindedir. Bu münecci
mın dediklerine göre Alman 
parlamentosu dağılmıyacakmış. 
Fakat bunun için Kanunusani ve 
Şubat ayında parlamentoyu top
lamamak, bu suretle parlaman
tarizme meydan vermemek la
zımmış. 

Müneccim Vehlov Almanyada 
''inflation,, korkusu o!madığır.ı, 

mali cihetin emin o~duğunu bil
diriyor. Velhasıl 1932 senesini 
Almanya için inkılabın başı ola
rak göstermekte bütün münec
cimler birleşmektedirler. 

Bu tecrübelerin tam bir mu-
vaffakıyetle neticelendiği anlaşı
hyor. Son postayla gelen DeyJi 
T elgrafm verdiği malumata göre 
kömürden klfi derecede petrol 
istihsaline imkan hasıl olmuştur. 

Bu meseleyle meşgul olan he
yetin verdiği malumata göre bir 
ton kömürden 120 galon petrol 
istihsal edilebilmiş. Ve en son 
tecrübelerle galonların sayısı 150 
ye kadar çıkarhlmıfbr. lngiltere 
imparatorluğu kimyevi sanayi 
cemiyeti bu rakamı bir tondan 
165 tona çıkarmış bulunuyor. 
Daha fazla tetkikat ve tecrübe 
neticesinde bu miktarm 200 den 
300 tona çıkarılması bekleniliyor. 

Kömürü istismar için birçok 
para sarfolunuyor, Ve türlü tür
lü tecrübelerle ondan azami de
recede istifade için çalışıhyor. 

Muvaffakıyet hasıl olduğu tak
tirde kömür pek büyük bir 
ehemmiyet ihraz edecektir. 

Kömürün yüksek bir derecede 
karbonize edilmesiyle duman 
çıkarmadan yanacak bir madde 
istihsal olunuyor. 

Kömürden petrol istihsali şim
dilik çok pahalıya mal olduğun
dan halihazırda bundan mühim 
istifadeler temini pek mev-
zuu baha değildir. Fakat bir 
harp vuku bulduğu taktirde ln
gilterenin petrolsüz kalması ve 
petrolle işliyen b1ilün sanayi ve 
vesaitinin durmc.sı mevzuu bah
solduğundan bir kömürden pet

rol istihsaliyle bu tehlike berta
raf edilmiş olacaktır. Buhran 
zamanında bu çefİt petrolün pa
halıya malolması mevzuu bah
solmadığından lngiltcre fazla kö
mür sarfederek petrol istihsaline 
ehemmiyet verecektir. 

Bununla beraber kömürden is
tihsal olunacak petrolün azami 

dereceye vardırılmasiyle masrafını 
koruması da çok muhtemeldir. 
Tecrübelere devam edilmektedir. 

Darülbedayi Temsilleri 

Bugün akşam saat İstanbul Belediyesi 

21,30 da ~ehil'1i°yatl'osu 

i~ HDHMI 
Yazan: 

O. Mirbeau 

Tercüme eden: 

Reşat Nuri 

Yakında: Eninde 

Tashih 
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Sonunda 

Dünkü s:ıyımızda çıkan tiyatro yazı· 
sındakl Mirbo ismi matbaa sehvi olarak 
Mirabo şeklinde inti9ar etmiştir; tashih 
ve itizar ederiz. ------eu akşam _____ _ 

Glorya sinemasında 
HUGUETTE EX- DUFLOS ve ROLAND TOUTIN'i GASTON 

LEROUX'nun methur zabıta romanından alınmış 

SiYAHLI KADININ KOKUSU 
filminde görmek ve alkışlamak için gidecekleri istiap etmek 
için çok küçük oİacaktır. ilaveten F ox halihazır dünya havadisleri: 

Menf ada bulunan sabık Kaiser ile ilk mülikat. 

dan tstif ade ederek vücuda getirdiği Yerlerinizi tedarik ediniz. 
eserdir, Osmanlı devletinin son asrı- •·-(S_A_R_I_O_D_Al_l\_'l_N_E_S_R_A_H_l)-nı-go-.. r-m_e_y-en-1-er-iç-in_b_u_f_il_m_l_l _p_a_za-r-te_s_l,-1-2-sı~lı-, 
na ait mühim bir hadise olan Nezip 13 çarşamba, 14 perşembe, 16 cumartesi günleri saat 14,30 seanslarında göste-
vak'ası ve (1831) den (1840) a kadar rileccinfr. Temaşiran, aynı biletle saat 16,30 seanslarında .. Siyabh Kadının 
devam eden harp vazıyeti bu eser~ Kokusu,. filmini dahi görm:ğe hakkı olacaknr. 
bi bir §ddlde tetkik e~ür. _ 

[ ~-----A_c __ ~z_e_n_in ___ o_e_f_in_e __ s_i _] 
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Halil paşanın telaşı zülüfıünün 

gözünden kaçmadı •• 
-62-

Kapı onun arkasından henüz ka·ı 
panmışti ki, bitişik odadan gene a. 
nahtar sesleri geldi ve hemen açılan 
kapıdan ah alına, moru maruna Sei
manın dışarıya çrktığı görüldü. Pa
şanın da yüzü kıpkırmızı kesilmişti. 

Kızın carım giymesine yardım etti. 
Az evvel oturduğu şiltenin bir ucunu 
kaldırdı. Bunun altı küçüklü büyüt;:. 
lü bir takım keseciklerle doluydu. 
Bir tanesini aldı, Slemaya uzattı: 

- Al! Bugünkü hizmetinin mü -
kafatı değildir bu .. Sana ne yapaca
ğrmı, neler vereceğimi göreceksin .. 
Yalnız işi işittiğine kanisin değil mi"? 
Veliaht şimdi lstanbulda bulunuyor 
demek ... 

Kız yaşmağını takmıştı, keseyi 
koynuna, iki memesinin arasına yer• 
leştirdi: 

- Nah! - dedi - Bu para gö
züme, dizime dursun 
lafım varsa ... 

eğer zerre hi-

- Hadi, öyleyse Allah S(>lamet 
versin... Bundan sonra en ufak bir 
hadiseyi gözden kaçırma_ 

Genç kız odadan çıktı. Paşa bir 
müddet onun arkasrndan baka kaldı. 
Acaba "Endamının hayalini gözlerin
den., mj silemiyordu? 

l\famafi bu hayranlık yahut.. (Kim 
bilir belki de bir dalgınlıktı bu) bu 
dalgrnhk çok sürmedi: çünkü kapı 

gene açılmış ve zülüflü riyakar bir 
gülüşle: 

- Paşam .• - demişti - Getireyim 
mi? 

- Kim var? 
- Topal Galibin sırası ... 
- Ala ... Getir ... 

kese kavrıyara.k, 
dırdr: 

telaşla, herife saf} 

- Ne dedin? 
- YaJlahi paşam ... Gördüğümü 

söyledim ... 
Şatır bu ani saldmştan ürlunüştiL 

Çünkü payitahtta her görülen seyj 
her yerde ağza almmazdı. Sıska a • 
dam: 

"Acaba baltayı taşa mı çarptım,. 
diye düşünmüş ve birdenbire heyeca
na tutulmuştu. 

Halil paşa, hafiyesinin 
mak için, hemen keseleri 
sıkıştırdı. 

- Söyle .. 

dilini aç
avucuna 

Herif rahat bir nefes almrştı. Keo 
seleri koynuna soktu. Acele acele 
anlattı: 

- Gece ben evdeydim ... Fakat hiç 
bir şey işitmedim. Uykum biraz a • 
ğırdır. Demin, yataktan çıktım. H~r 
günkü gibi kuyudan su çekip yıka
nacaktını. Bir de ne göreyim? Yer 
kan içinde değil mi? Az kalsın ava-
zım çıktığı kadar bağıracaktım. İzler 
kaprya doğru gidiyordu. Derhal k:ı· 
pryı açtrm ki el'iyazübillah.. Ben de
yim on, ~iz deyin elli. .• 

- Bu ne be? Bostan mı sayzyor. 
sun? 

- Nenın bostanı paşa.. Ceset. .. 
Ceset. .. Yallah az kalsın ödüm patlı
yacaktı.. Hemen buraya koşm:tk is -
tedim, fakat efendi pencereden se.~
lendi: "Koş! Git._ Karakol ağasına 
haber sal ... Gelsinler, bunları kaldır. 
sınlar,. - dedi - Ben kapıyı çekip 
tabanları yağladım .. Ama karakola 
uğramadım; doğru buraya geldim ..• 

Halil paşanın başı açıktı, hemen 
kavuğunu geçirdi kafasına: 

Bir dakika sonra orta boylu mü -
ral bakışlı, boz bir adam aksa.le bir 
yürüyüşle odaya girmiş ve kapı ar
kasından kapanmıştı - Hadi Şatır •• - dedi - Düş önii. 

me r_ Kaybedecek bir saniyemiz bile 
al- yoktur ... 

- Anlat bakalım! 
Herifi oturtma.nuftı. Şiltenin 

tından bir kese daha çıkardı: 
- Al şunu da söyle! 
- Allah ömürler versin... Allah 

saadetini arttrrsm ... 
- Anlat!. Var mr bir şey?. 
- Dün akşam Yahya ef endiylc 

birkaç yeniçeri zorbası, Baki efendi, 
hep if tardaydrlar •.• 

- Nerede? 
- Subaşının konağında. .. Misafir• 

leri teravb·i kılarken subaşı, gizlice 
selamlıktan çrktı; karanlık sokaklar. 
dan geçerek Laleliye gitti... Keranın 
evine girdi. 

- Sonra? 
- Sonra Yedikuleye vardr: şimdi 

hala oradadır .•• 
- HAia orada mr? Ne işi var o -

rada? Yoksa siyaset edilecekler hala 
Yedikulede midirler? 

- Yoook .• Hepsin.in icabı görüldü. 
Yalnız BeyazTttakiler kaldı. Onlar da 
nerdeyse tamam olurlar ... 

- E ne işi varmış paşanın bu sa
atlere kadar Yedi.kulede?.. Tahkik 
etmedin mi? 

- Hayır papm .. 
- Haydi git öyleyse ... 
Topal kapıdan henüz çıkmrşn ki, 

zülüflü gene odada peyda oldu: 
- Satır ·Mehmet geldi sultanrm .. 

Acele huzura girmek ister .. 
- Sırası gelmeden nasıl olur? 
- Sakm beni bekletme dedi. Pek 

mühim maruzatı varmış. 
- Gelsin .. "l"'' 

Şatınn Mehmet.. Bu zayıf, sıska, 

öksürüklü ve kılıksız, kryafetsiz bir 
adamdı. 

Hemen paşayı etekledi ve sualine 
meydan bırakmad3l\ nefes nefese: 

- Aman saadethlm !. - diye ba • 
ğırdr - Yahya efendi hazretlerinin 
konaklan önünde, kan gövdeyi götü. 
rüyor ••• 

- Ne dedin? 
Paşa, gene şiltesinin kenarını kal

dımuş, büyücek bir kese seçmiye 
çalışıyordu. Çünkü adına Şatır Meh
met denilen bu mendeburun, çil akçe· 
Iere ne derece d~ün olduğunu iyi 
bilenlerdendi. Fakat herifin söyle • 
diklerini ~şitince, gelişi güzel bir iki 

Kapıdan koşarak çıktı, merdiven• 
Ieri dörder beşer atlıyarak ~c;ağıya 
indi, kaynan~ından kaçan bir da • 
mat gibi bahçeye fırladı. Hemen se• 
lamlık kısınma çıktr. Uyuklryan bir 
hizmetkarı tekmeliyerek kaldırdı: 

- Atımı I - diye haykırdı - A· 
tımı eğerle mel'un! 

Zavallı adam bu hiddet ve şiddete 
bir mana veremeden ahıra koştu. A. 
radan iki üç dakika ancak geçmişti 
ki, efendisinin arkasından pür telaş 
çrkan züliiflü, paşanın önde Şatır .. ı 
arkada, dört nala koşan atlarm 
sırtında, bir yıldırım sür'aliyle !'Okı• 
ğa çıkıp gözden kaybolduklarını gör
dü. 

Tekmeyi yiyen hi:z;metkfrr, uyku 
sersemi, hala gözlerini ovalıyarak, 

bu sebepsiz dayağa bir mana vermiye 
çalrşıyordu. Zülüflüyü görünce, ona 
doğru ilerlieyrek dert yanmıya ça • 
lrştr. Fakat dinliyen kim? 

Zülüflü, iki eliyle onu göğsünden 
itmiş ve saniye kaybetmeksizin ta • 
banlan yağlryarak sokağa fırlamıştı. 

Acaba onun da görülecek bir i~i 
mi vardı? 
Zavallı hizmetkar şaşkına dönmü~ 

tü. Sümüğünü çekerek, yemenilerini 
sürükliyerE'k gene ahıra doğru yürü• 
miye başladı: 

- Anlaşılan bu gün bize uyku ha
ram.. Bari şu hayvanları bir hala 
yola koyayım... Fakat bu da ne? 

Ayağına bir şey çarpmıştı. Lakayt 
baktı: 

- Vay canına! Bir gümüş kutu .. 
Eğildi, etrafına bakb, kimse tara

frndan görülmediğine emin olunca e
lini uzattı: 

Bu efendi işi bir şey be.. Sakın 

paşa düşürmüş olmasın? 

oğs?uor sdcn 
Dem iye kalmadı, zülfülünün çrk • 

tığı gibi dehhaş bir sür'atle avdet et· 
tiğini gördü. Tıpkı bir arap atı gibi 
burnundan soluyarak gelen iç oğlan•• 
kutuyu görünce, hemen hizmetkarı.O 
ya.kasma sanldı: 

- Ver onu baııa I 
{.Bitmedi) 

~ 
lı 
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Dünkü maçlar 
Beşiktaş 7 - lstanbulspor 1 

Istanbul spor'un bu ağır mağlubiyetindeki 
sebepler nelerdir ? 

Dün şehrimi.zde bir çok futbol maç
lan yapılmıştır. Taksimde lik maç. 
larrna devam olunmuş, Beşilcta§ -
lstanıbulspor, Beykoz - Anadolu 
ikincileriyle Beylerbeyi gençleri -
'l'<>pkapı, Beykoz - Anadolu, Beşik· 
ıta~ - lst:ınbulspor birinci takrmları 
karşılaşmışlardır. 

Beykoz sıfıra karşr bir sayıyla, 
Anadoluyu, Topkapı bire karşı altı 
sanyla Beylerbeyini yendikten soma 
sıra günün en mühim müsabakası ad
dedilen ve bir haylı hararetli dedi • 
kodulara sebep olan Beşiktaş ve ls
'tanbuJspor birinci takımları maçına 
::~ ve ild takım karşılaşmışlar 

Galatasaray Fener bahçe lik maç• 
lanndan çekildiktan sonra Şampiyo-
1\anın en kuvetli namzedi olan Beşik
~ karşısına en kuvvetli rakip o• 
larak Istanbulspor kalryordu. 

lstanbulsopr, daha çok genç bir 
teşekkül olmasına rağmen, çalrştığı 
l'e ktsa bir zamanda kuvvetli bir ta
kını manzarasını alabildiği için reka
betten Beşiktaş aleyhine hükilım Çl

ka.ranıar bile vardı. Dünkü maç böy. 
le düşünenlere ifrata kapıldıklarını 
anlattı. l\laçın neticesi bire karşı yedi 
sayıyla Beşiktaşm lehin~ bitmişti. 

Buınunla beraber iki takım arasın
daki kuvvet farkının bu kadar mü·ba
lagalı olmadığı muhakkaktır. Dün _ 
kü neticeyi çizen sebepler, Hakkının 
il~ihakıyla gol çıkarmak kabiliyeti, 
birdenbire yüzde elli, altmış yükse • 
len Beşiktaş hücum hattının ls
tanbulspor haflannın muvaf • 
falnyetsizlikleri karşrStnda vazıyet
ten azami istifade etmeleri, sayıların 
a~edi arttıkça İstanbulspor kalecisi
l\ın de itidalini kaybetmesidir. 

lstanbulsporlular maça sinirli 
haşladılar. Beşiktaşın ikinci dakika• 
da bir sayr yapması bu sindri arttır .. 
dı, Buna rağmen maç zevkli ve ahenık· 
li oluyor, iki taraf m çok iyi oynı -
~an müdafileri bilhassa Hüsnü ve 

evfik beylerin mütekabil kesiş ve 
~ilik~ vuruşları arasıra bir düello şek-

llı alıyordu. 

t Bir aralık Beşikta!'i müdafaası İs• 
tllhuJsporlu bir oy1;ncuyu çizgısı 
k~;llde cidden tehlikeli bir şe -
~ tuttu. Vazıyet derhal penal-

tı cezasının verilmesini icap ettiriyor
du. Fakat hakem Adil Giray bey 
nedense hadise yerine yaıkın o1ması
na rağmen bu cezayı vermedii. Hal • 
buki belki bu hatanın görülüşü ma -
çın manzarasını değiştirebilirdi. 

llk kısım iki saylyfa 1stanbu1spo
run aleyhine bitti, 

İkinci kısım da Beşiktaşın ağır 
basan hakimiyeti daha ziyade teessüs 
etmişti. Iluınunla beraber oyun sert
leşiyor, bilhassa B~şiktaşın dün çok 

canlı ve muvafakıyetli oynryan mü • 
dafii Hüsnü bey lüzumsuz yere çok 
sert. çok tehlikeli vuruşlar yapıyor
du. Bu devrenin en güzel sayrsı Hak
kmm uzak bir mesafeden çektiği 
bir ceza vuruşunun harikulade bir 
şüt şeklinde kalede girişiyle oldu. 

Oyunun neticesıine bir kaç dakil<a 
kala lstan bulsporlular penaltıdan 
tek sayılarını yaı:ttılar ve maç lstan
bulsporun ikinci bir hücumu esnasın• 
da bitti. 

Dün lstanbulsporlular için iyi bir 
gün değildi. İkinci takımları da Be
şiktaş ikincilerine sıfıra karşı iki sa
yıyla yanılmışlardır. 

Kendilerine bu mağlUbiyeti telafi 
edecek dereceye gelmelerini temenni 
ederiz. 

KadıköyU nde 
Dün Kadıköy sahasında. da Pera bi 

rinci takımı Fener ikinct takımile karşı

laşmış ve sıfıra karşı bir sayı ile mağlup 
olmuştur. Italyan' takımı Arnavutköy ta· 
kımile ı.k~lı~tŞ.• sıimı . l<.arşı öç sayıyla 
galip gelmiştir. Uçüncü maç en heyecanlı 
maçtı. Fenerbahçe B takımiyle Galata
satay ikinci takımı karşılaşıyorlardı Ne
ticede bire karşı iki sayıyl:t Galatasaray 
ka;ı;anrnı~tır. 

lzmir lik maçları 
famir, 8 (A.A) - Lik maçlarına bu

gün Alsanca!~ spor sahasında devam 
edildi. f<iküstür mucibince ilk oyun K.S. 
K. - lzmirspor ildncileri arasında icra 
edildi. lzmirspor ikinci ta kımı çok güzel 
bir oyundan sonr<t bire karşı altı sayıyla 

galip geldi. 
2 inci oyun ı\ltay - Göztepe ikinci

leri arasında~·dı Neticede Altay ikinci 
takımı 2 - O oyunu kazandı. Öğleden 
sonra :ıynı takımın birincileri karşılaştılar. 
K. S. K. l ımia5por arasında icra edilen 
ornnd:ı 1 · 1 herabere neticelendi Ru 

A me 1 İka Darüif ünunları 
nası~ caiısırlar ? 

' ' 
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'raJebe hayatı ve 
imtihanlar 

-5-
'raıe•, .. sahnede de faaldır. Heı· 

sene "a· - .k .. t . t 
• • .J zı ~ı. musı ·ısı, ez..: ınat ve em 

sıı· .J 1 talebe taı afından yapılan bir o .. 
J>ertt 1 ~t t · · b· \iŞ • ., mes rı tatlınde, mekte-
\'ı te~1sil etmek iizere, turneye çıkar. 
. e 1 evyoı-k. VaşingU>n, Filadelfiva. 

&'•hi b"' "k I . 1 . . l· uyu: şe ur er.n en iyi tiyatro• 

t
<ttrnda temsiller verir. Mühim ınik _ 
aı-d k a elde edilen hasılatı, masrafmı 

.ı <lJ>:ıtınıya ve gelecek seneye hasre • 
'4eı·. 

,.,. 1\1.usi.ki, mektebin h:.yatında cok ... tih. ~ ta un •:>I oynar. Orkestra, baneo, gi. 
s ra grupları ve şarkı klüpleri kon . 
erler Yeı-irler. 

..,. 
1
Ta•"he, Amerikan ilim ve irfan ha 

,,q ında b"' .. k ·ı· •• . uyu roller oynıyan ı ım 

·~rniYetıerfoin, darülfünunlarda te · 
.-.,. ett'kl 
on b ı -.~ri şubelerde haftada veya 
l\I"' ekş g~nde bir defa içtima ederler. 

uza crele ~ . t• 
:tak d re ve münakaşalara ı~ ı -
bu e e.rler. Bu suretle istikbalde 

cemıntı . 
iştirak e . ~nn umumi içtimalarımı 
ı\a .. a tlıkleri zaman, nasıl müna-

.~ ve "'b 
hakıu d nıu ahasede bulunulacagr 

n a tecrübe elde ederl!'r. 

Talebenin meşgul olduğu başka 
bir saha da, günün her hangi bir mese 
lesi hakkında, başka darülfünun tim• 
}eriyle karşılaşan münakaşa timlerin 
de çalışmaktır. 

üç kişiden ve yardımcı azalardan 
mürekkep olan bu takımlar, büyük 
bir hazırun içinde o m~le hakkın· 
de beş veya on dakikalık bir zaman 
zarfında münakaşalarda bulunurlar. 
Fasih bir lisan, kuvvetli bir nutuk 
kabiliyetini elde etmek için bu müna· 
kaşaların hüyük fayda ve ehemmiye_ 
ti vardır. 

Darülfünun hayatında taJebenin 
en büyük ilmili olduğu bir saha varsa 
o da mc-kti.."bin dahili idaresini temin 
etın~ktir. Bir reis, iki z.:dı., mektebin 
içindeki cemiyet ve kulüplerin mü • 
messilerj ve heı· sınıftan intihap edi
len azaların teşkil ettiği idar l.~yeti 
mektebin inzıbatını ve f aaliyetir.1 te-
min eder. Talebe hayatının temer -
küz ettiği bir bina vardır. Burada 
mektepte-ki kulüplerin yazıhaneleri. 
büyük bir lokanta, içtima salonları, 
duşlar, edebi kitapları ihtiva eden 
hususi bir kütüphane, yevmi gazete 
ve mecmmtların okunabileceği kıraat 
salonu, piyano salonu vardır. 

Ruslarda 
spor 

Yeni ve çok büyük 
bir stad yaptırılıyor 

Rusyada ,M<>Skovada 120 bin ki -
şilik yeni bir stadyum yapılmaktadır • 

Komşu memleketi·n spora son seneler 
de verdiği eheınımiyet çok büyük bir 

dikkate d<'ğer. Spor, orada bir va

tan hizmeti gibi telakki edilmektedir. 
Bu münasebetle, geçenlerde bir set'i 
atletizm müsabakaları yapılmıştır. 

Bu müsabakalara iştirak edecek o -
lanlar, bilhassa koşu, yüzme, uzun 
ve yüksek atlama.... Velhasıl "Atlet 

komple,, olmak için icap eden yarış• 
lara girmek mecburiyetindeydiler. 
Bu müsabakaya, bütün Rusyada 

150,000 sporcu iştirak etmiştir. Mu
vaffak olanların karnelerine ihraz et 
tikleri dereceler yazılmış ve kendi. 
]erine "1~ ve memJeket müdafaası -
na daima hazır,, ünvanr verilmiştir. 

Bu ünva.n, sahibi 0Jan sporcula -
rın, bir çok yerlerde rüçhan haıklan 
vardır. 

Bu sene nihayetinde, beş senelik 
plan hitamı münasebetiyle Rusyada 
büyük bir olimpiyat yapılacaktıT. 
Yalnız bu olimpiyada, Ruslar Spa • 
takyat ismi vermektedirler. 

Spatakyatlar, Moskovada yapıl
makta olduğunu yukarda haber ver
diğimiz yeni stadyumda yapılacak A 

tır. 

Bundan başka, Ruslar, haber 
aldığımıza göre bu sene beynelmilel 
temaslarda bulunmak üzere teşebbü
sata girişeceklerdir. 

Vehap lngiltercye gidiyor 
lstanbuJlular, lzmirin sayılr fut• 

bolcülerinden Vehap beyi ~ok iyi w
nırlar. lzmirden geJen bir habere 
göre Vehap bey Rodi vapuruyla Lon
draya hareket etmiştir. Bunun se -
bebi Vehabın mühim İngiliz ku -
lüplerinden olan (Arsenal) takrmm • 
da yer alması için yapılan bir teşeb-
büsün verdiği müspet neticeymiş. Bu 
işte lzmire giderek bir müddetı 
meşgul olan futlxıl antrenörü Mister j 

Pignamın da rolü olduğu şayi olmuş· 

sa da, Mister Pignam bu şayiayı tek
zip etmektedir, 

oyundan sonr Altay - Göztepe birinci 
takımları çarpıştılar. Oyun heyecanlı ol
du, neticede her iki takımda birer sayı 
vaparak ovunu beraberlikle bitirdiler. 
, ---
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G. F. muhteliti geldi 
Hayri CelAl B. , mağlubiyet için ü9 

sebep gösteriyor : 

Yorgunluk, sinir, hakem! 
iki maç yapmak üzere Atinaya 

bahçe muhteliti 

dün Eğe vapu· 
ruyJa dönmü 

rıhtımda spor· 
cuJar tarafındaı:ı .- _....,. C 

.......... ~~ ~~· karşılanmıştır. ,.,.. -.., ~~ .. .., .... ~.: 
Futbolcüler ve "'\ 

takımın başında / 
bulunan idare· 
ciler Atinadakr 

muvaffakıyetsiz· 

Jiğimize muhte· 

lif sebepler gös· 
termektedirler. 

H~rri Celal B. 
in sözler; 

giden Galatasaray - Fener 

Takımla bir· Muhtelitten bir grup dUn vapurda 
likte Atinaya giden Fener bahçe takip etmek kaliıbiyeti hiç yoktu. Da-
kulübü umumi katibi Hayri Celal ima Lansmen hattının bir taı·afmda 

duruyor, karşr Lansmen hattına da 
bey mubarririmize şunları söy- Iansmen ikame ediyordu. Yani sa • 

lemiştir: daha koşmuyor, favUeri ve ofsa:rt• 
- Atinadaki birinci maçın 1 - 4 ]eri kolaylıkla göremiyordu. Sonra 

aleyhimize neticelenmesinin bir kaç hiç bitaraf bir hakem değildi, sara. • 
sebebi vardır. hatle tarafgirlik yapıyordu. 

Evvela şunu söylemek isterim ki İkinci maçı bu hakemle oynama)', 
bütün iddialara rağmen takım bura- kabul edemiyeceğimiz için itiraz et • 
dan anform bir halde gitmiştir. Fa- tik Yunanlılar kabul ettiler. Pakat 
kat yo]da karşılaştığımız çok şiddetli Yunan federasyonu nizamnamesin 
bir fırtına oyuncuları çok yordu. Pi· de bir kayt varmış, Yunanistana ge
rede de çok hararetli bir tezahüratla tirilen ecenbi bir hakemin, ka~ oyun 
karşılandık. Ziyafetlere götürüldük. için celbedilmişse o kadar oyunu ida
Fakat bu iddia edildiği gibi oyuncu - re etmesi hizım geliyormuş. Bu va. 
lan yormadı. Çünkü oyuncular oto· zıyet karşısında ikinci maçı da bu h'1• 
mibille gidiyorlar ve ziyafeti mütea - kemin idare etmesini kabule mecbur 
kip gene öyle dönüyorlardı. olduk. 

Maçtan bir gün evvel otomobille Çarşamba günü maçta futbolcülc.-
Maratona gidilmesi de oyuncula. rimiz son Slayya maçında oynadıkla· 
rımız üzerinde fena bir tesir bırak· rı kadar güzel bir oyun oynadılar. 

madr. Çünkü yollar asfalt ve çoıc Gol yapamamızın sebebi hakemin ıs . 
muntazamdı. :Maratona gidilmesi de rarla aleyhimizde çalışması ve Yunan 
nihayet kırk beş dakika kadar sür- oyuncularının çok sert bir oyun oyna• 
müştü. malarıdrr .• , 

Mağlublyetin sebebi Zeki Beyin sözleri 
Birinci maçta mağlUbiyetimizin Fenerbuhçe kaptam Zeki bey, A-

sebeplerinden biri dedi~rim gibi yol tinaya çıktığı vakit karşılzyanlar ara
yorgunluğudur. Diğeı· bir sebep de sında Negl"opontis isminde eski bir 
oyuncularm 20 bin yabancı seyirci - arkadaşına. tesadüf etmiştir. Eski .. 
nin bulunduğu sahaya çıktıkları za. den Fenerhahçede oyruyan bu spor .. 
manki haleti nıhiyeleridir. Takımr. cu şimdi Fnosis takl!IIlının kap • 
mız bu haleti ruhiyeyle sinirli bir oa tanıdır. lki futbolcu çok hararetle 
yun oynadı. eski günleri yadetmişler, bir aralrk 

Diğer bir sebep de ha.kemin hiç o- M. Negropontis yaş meselesinden 
yun bilmemesidir. Hakemin oyunu (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Talebe buradaderssaatlerinden Talebenin c.>skikitaplarnu da satını -
hariç zamanlar, bir kulüp hayatı ge. ya delalet eder. 

lehe yorgun vücudunu dinlendirir. 
Fakir talebe de ya çalışır ve yahut 
kamplarda. hizmet edeı· ve bu suret
le nispeten hafif olan kamp işlerini 

az zamanda bitirerek günün kısınr ~ 
zammı istifadeyle geçirir. 

çirir. Ve odasrna ekseriya ya yalmz TALEBENiN IK.4.UET ETTi(;/ 
derslerini hazırlamak ve hazan d:ı. 

derslerini mektebin küıtüphanesinde 

hazırladığı ve diğer zamanlarını da 
kulüp binasında geçirdiği için yalnız 
yatmak i~in gider. Talebe binasının 

temin ettiği faydalar pek büyüktür. 
Burası, adeta kendisi için aile evinin 

temin edeceği istirahate kısmen kaim 
olacak sahaları, onun istifadesine aı~ 
zetmektedir. 

Talebeye maddeten yardım için 
mekteplerde teşkilat vardır. Günde 
bir kaç saat çalışarak para kazanmak 
istiyen talebe, bu teşkiJatın yazrha _ 

nesine gider ve orada bu gibi hizmet
ler için adam arıyan kimselerin ver .. 
dikleri mahimatı toplamıya memur -
kimse..:ıen işler hakıkında maJUmat 
peyda eder. Ondan aldığı bir tavsiy<' 
mektubuyla, o işi deruhte eder. Bu 
işlerden talebe günde bir ilci on do . 
lar k .tanır. Döyle aln·ının teriyle pa
ra kazanan talebeye büyük meziyet -
]er ve takdirler atfolunur. Talebenin 
hayatını iki ayağı üstü.,.de durarak 
kazanabilmek l:abilb çı: inkişaf eder. 

Teşebbüsü şahsi ve müstakil bir in • 
san olmak için bundan iyi bir başlan 
gıç yoktur. Bu teşkilat aynı zaman
da ucuz ders kitapları da temin eder. 

YERLER VE lJIASRAFL,tRI 

Dariilfünun talebesi, hususi aile 
nezdinde odalarda, mektebin etrafm 
daki yatakhanelerde, (Fraternity) is 
mi verilen hususi kulüplerde yaşar _ 
lar. Yatakhane hayatı, her talebeye 
hususi bir oda bahşeder ve talebe ha
yatını etraflrca yaşamak i~in en mü• 
nasip olanı da talebe hariçteki odala 
ra haftada 2 ila 5 dolarlık bir kira 
verir Yevmiye ve sair masraflara ge
lince alel:1de bir kahvaltı, öğle yeme
ği ve alı;ı_;am yemeği için haf tada ye
di ihl on dolar, çamaşır için haftada 
2 dolar, tramvay ve saire masrafı o_ 
larak da 2 dolar ki takriben haftada 
13 Ha 19 dolar sarfeder. Mektep mas 
rafı senelik ücret 7:1 dolardan 500 dQ· 
!ara kadar tehalüf eder. Talebe her 
başlıyan hafta tatilinden istifade e • 
der. Ailesi yakındaysa evine gider, 
değilse üç beş arkadaş bir olurlar ve 
eski, yeni bir otomobille etraftaki 
gölleı·e, dağlara, plajlara, köylere gi~ 
derler. Asfalt şoselerin üzerinden, 
ormanların içinden, büyük parkların 
arasından geçerek yapılan seyahat 
çok güzeldir. 

Yaz gelince kamplar başlar. Bir 
ila üç ay, gezmek, açık havada, kürek 
çekme~ yüzmek gibi faaliyetlerle ta·. 

Ecnebi talebeye gelince Avrupa 11 

nın ve Asyanın hatta Afrikadan ve 
Avustralyndan ve Cenubi Amerika -
dan gelen talebenin haddi hesabı y<>k 
tur. 

Amerikadaki on bin Hint talebe • 
sinin bir Hindistan talebe cemiyeti 
vardır • 

Çinliler adetçe Japonları geçiyor. 
!ar. Yalnız Dostonda beş yüz Çinli 
talebe me\'cuttur. 

Amerikalılar, ecnebi talebeye, ken 
di talebelerine gösterdikleri ihtimam 
dan fazla hörmet ve riayet gösterir• 
Ier • 

Hulasa. ilim tahsil etmek, seciye. 
sini takviye etmek ve neşvü nema 
halinde bulunan vücudunu sıhhi bir 
surette inkişaf ettirmek ve bu suret
le kuHetli bir halde hayata atılarak 
vazife deruhte etmek için aguşlarına 
gelen talebeye her ne ]azımsa bu da. 
rülfünunlar verider. 

Mühendis 
HASAN HALE'r. 

- Gdcr.elc rtıakalemde birıalardan 
ve darülmcaailcrden bahscdcccğinı- .. 
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1 GOnftn Muhtırası JI' Yeni sene mftnasebetile Tefrika Dawld Oolder 9 

Ya.zan: lren Nemlrovakl 

İlerledi, bir sandalye aldı, 
boş kaseyi yere bıraktı. 

- Uyuyor musun Golder? 
Golder homurdandı: 
- Hayır. 

- İşler nasrl? 
- Fena. 

yarı 

Fişi, ellerini köbeğinfn Ostilnde 
zorla kavuşturarak: 

- Ben, dedi, pek i:>.;ymı... P~ 
memnunum. 

- Ha evet. •• Monako sahillerinde 
elm&ıı .ı.vu. ... Seni hapisanede zanne -
diyordt.-m. 

Fişi uzun uzun güldü: 
- Evet .. Cinayet mahkemesine 

se"kettiler._ Göriiyomunuz ya.. Her 
.zamankinden daha fena netice alma • 
drm. 

Parmaklanyla sayarak ilive etti: 
- Avusturya, Rusya, Frana. 

Uç memlekette hapse girdim. Ümit e. 
derim ki bu kadan klf J_ Allah bel&. 
larını venıln- Artık kazanmak iste -

Nakıedenı fa. 

- Ne var? 
- Markus? 
thtiyarm yüzünde hiç bir hareket 

olmadı. Yalnız dudağınm bir köşe -
sindeki adele tetredi ve: 

- Markua mtl? Dedi, öldü. 
Fişi, tııtlı bir sesle cevap verdi: 
- Biliyorum- Fakat niçin? 
- Ona ne yaptın, ihtiyar kabil:' 
- Ona ne mf yaptım? 
Baıını ~evirdi, yanaklannın do

nuk rengf krrmı.zıl~tı, ani bir tehe,·· 
vilrle: 

- ihtiyar Golder'l kafese koymak 
istedi- Bu tehlikeli bir iıtir. 

Fiıl güldü, aynı tatlı sesle tekrar 
etti: 

- fMiyar Kabil, hakkm var. Ber., 
öyle deıtltim. 

Durdu, kulak kabarttı : 
- ipe kızın, Gol der l 

DOKUZUNCU KISIM 
Joys seslendi: 
- Dad orada mı? 

mlyorum, ihtiyarladım. Golder onun güldilfilnü duydu. 
Bir sfcara yaktı, eordu: Istemtyerek, onu daha çok dinlemek 
- Dün borsa namldı? ister gibi, gözlerini kapada. Bu kO· 
- Fena. ~ Ne blllOr kahkahur, ne gilzel 
- Huanpkalarm kaç otclufunu Hll vardı. Tarif edilmez bir zevkle 

bltJyor musun? dtlşündU: 
GoJder ellerini uğqturarak: - Alt·ı· gibi. 
- 1365. dedi, galiba iyt kafese Bunun!a beraber, kıpırdanmadı, 

glrdm. onu ka111ıla.mak için hfç bir hareket • 
Golder, birdenbire, kendi kendlfte te bulunımıdı. Sade, etekUtfnden 

onua zara.nndan niçin bu kadar mem çıplak dblm görünerek sıçnyarak 
nun olduğunu sordu. Ona hiç bir şey gelen krzını gördüğil zaman mtistebzt 
ya.pmamıştı. Zihninden "Ne tuhaf. bir mınldanışla: 
dedi, suratını görmek istemiyorum.,. - O? Dedi, seni bu kadar erken 
fakat Fişl omuzlarmı silkti. Golder göreceğimi ümit etmiyordum, kmm. 
hohlurdandı: Joys üstüne atıldı, onu öptü, 901l • 

- Durada ne yapıyorsuıı? ~ kendisini geriye atarak, şezlon. 
- Karın davet etti ... Bana bak. gun üstOne uzandı, ellerini eneeshıe 
Goldi!r'e yaklaştı, sesini alçalta· bağladı, ona, gillerek, uzun kir • 

rnk: piklerfniıt arasından baktı. 
- Belki seni alakadar eder bir Golder, gayrı ihtiyarl elini uzat. 

iş var .. ili~ El Paso'dnki gümüş ma . tı, deniz Huyuyla ıalak altın saçlan
denlerinden bahsedildiğini i§ittin mi:' nm listilne kuyda. Ona bakmıyor • 

- Elhaml6ıi11th iıitmedim. muı gibi bakııyordu. Fakat keakia 
- Bu işte milyarlar var. cözleri, yUzüntlekl en ktl~ilk el~ 
- Her yerde milyarlar var, ka. llitf, yttzUmln en kütük hareketini 

zanmnsını bilmeli. tetkik ediyordu. Ne de büyümüştü. 
- Benimle iş yapmaktan çekin • Dört ay içinde daha güzelleşmiş, 

melde hak!!ızlrk ediyorsun. Biz, bir• daha kadınlqmııtt. Şimdi yüzüne 
btrimizle anla,mak için yapılmı~.ı. daha fazl:ı. boya sUrUyordu. All~h 
Zekisin fakat cilr'etin yok ... Polisten fB]ıf.tti ki buna ihtiyacı yoktu. On 
korkuyorsun, değil mi? sekiz yqm p.yanı hayret tazeliği, 

:Memnun bir hal~ gilldü. nin rengi ve kızıl bir kanın boyadığı 
- Ben, Adf işleri sevmem. Sat- çiçek sibl ağzıyla boyaya hi~ ih· 

mak. almak.. .• Fakat bir şey yarat. tiyacı yoktu. Ne yazrk ... lçtnt ~ekti, 
mak, bir fş meydana çıkarmak iste. homurdandı "Aptal,,.. Sonra m:nl • 
rim. l\lese1A Peru'da bir maden, n"' daıtdı: 
reele bile oldafu belli değil.... Bak.. - Biiyiidln-
Bandan iki sene evvel böyle bir şey - Ümit ederhn ki gikelleftim de. 
1apmıştım. Pek tabii bir kazma bilc Birdenbire dotrutdo, ayaklannı 
'furulmadığı halde, bir sürtl hisse altma alarak, oturdu. Elleriyle di:r.• 
aenedl satıldı.. Sorira Amerika pc- Jerlnf tutuyordu. Bal>Mrna, frf siyah 
ldil!syonu bu işi eline aldı.. lster göıleriyle baktı. Golder, bu bakış~ 
man ister inanma, on beş gün için- tan küçitklüktenberf söylemiye alış • 
tfe ara.zi on be~ misline ç.ri.tı. Mı.it . mış ynrama.z, hakim bakıılardaa 
hiş bir karla h" elerim! sattım .. Böy. nefret ediyordp. Yüzllndeki bolaln· 
le iş olursa, şiir demektir, şiir.. ra, boynundnki incilere rağmen, o -

Gol der omuzlarmı silkti: nun küçük kızlara mahsus çılgm kah· 
JJ kabayı, sert, adeta kaba hare-ketle. - ayır. 

- Nasıl istersen .. Pi•man olacak• ri muhafaza edişi harikul!de bir ;ıe~-
"' eli. sın.. Du . öyledfğim iş namuslu bir 

işti. - Çok sürmez, diye dilşündii, 
S:g:ı.rasmdan bir nefes çekti: Joys, dizlerimden in, uluyorsun. 

a... Bana bak- Joys hafifçe bal>asınm eUni okp· 

-·--.. --.... ·-·"""'"""- dı: bahsederek şunlan söylemiştir: - Seni görciüğliıne çok senndinı, 
- Daha 34 yaşına gelmediğim Dad .. 

lralde bana ihtiyar deyip duruyorlar. - Paraya ihtiyacın var mı? 
Halbuki btr;ıka memleketlerde bir Joys bll>asmın süldUfünU gördil, 
lutbolcü, ancak bu ga~ta kemale gc.. ba§ını salladı: 
lir.. - Dalma- Naaıl oluyor bilmem .• 

Ze!d ~Y blr2z dü~ündüktcn !Onr.t Fakat in:!anın avucundan akıyor. 
kcndislnin de 33 ya~rnda olduğunu Parmnl\J:ınnı açarak idin etti: 
siylemiş 1•e arkadaşına cevap vere • - Su gibi akıyor.. Kabahat be • 
rek: nim değil. 

- Ben futbol hayatımın son ae • Bahçeden ild ldfl ç.:kıyordu. Birisi 
neılııl y(lfıgorum, ihtiyarladım, bu Hoyos·du. Öteki yirmi y&flarında. 
günkü oyunu muhafaza Mcmiyorum. çok güze], zayıf ve beyaz yUzlü, Gol. 
Ben de senin gibi, teknike, ~ekdya derin tanımadığı bir gençti. Joys 
milato .it, tecrübeye nulht~ bir oyı:. kulafına. t"ğilere!t f1111lda.dı: 
nun oyuncusuyum. Halbuki bu gün.. - Bu prene Aleksidlr.. Kendisi • 
kil oyun atldik mczaya ı•e vü- ne hqmetpenah diye hitap etmelisin .. 
euda, ıiirate lüzum göaterir. Bu Dizlerin.den yere atladt, hafif bir 
gün aüratc r>e atlet.ik evsa!a sıçrayışla balkanun parmaklıfına sıç
malık b?r gen, yukarda saydı • radr, ata biner gf.bi oturdu, ve ç.afn'· 
iım meziyetlere hacet kalnttldan dr:.. dı: 

'41 çabuk temagilz edebilir. Biz u- - Alek. gel- Neredeydin? Sabah
•-• r' ftı .teltmlzı aatı!c, vazr- tanberl ,Mill bekledim, kızcbm .... itte 
Amıırı ~ Arıı.t gen,ıere geri· saaa Dad'ı takdhn ederim. 
ınlzi t.rketntel"1k- Demiftlr. Gus Golden ıMIBfbt matnar bir 

Takvim - Cumartesi 9 l\Anunusanl 
1 inci av 1932 1 Ramazan 1350 Senenın 
geçen ~nleri 9 kılan ~nler ~51 

GUne, - 1 lojtuşu 7 Hansı 16.57 
Namaz vakltlerl - Sabah 7.26 

0Ale 12 21. ıkindi 1446 Aksam 16 59 
Bntsı 18.36 •msak 5.30 

Hava - Diln hararet derecesi azami 
11.5. a~g:ırt 5 derece kaydedilmiştir. 
llugün ı üzgAr lodostan f'sccek ye h:ıv, 
bulutlu ol:ıcal<tır 

ı_Radyo_I 
lstanbul redjoau 

6 dan 7 ye ı-adar gramofon. 
7 30 dan 8 SO a kadar birinci ı ısım 

al:ıturka saz. 8.~0 dan 9 a kadar kon
ferans 9 dan 10 a kadar lkfnd kısım 
alaturka saz. 10 dan 10 30 ı kadar 
cazband 

Ağaçtan bir duvar 
saati yapıldı! 

Hildenbayn .. ehrinde otuz se
nelik yorucu bir mesaiden sonra 
Direhan isminde bir ıan'atkAr, 
ağaçtan bir duvar saati meyda
na gehrmiftİr. 

Bo ıaat bir mabet teklinde 
ve üç metre uzunluğunda olup 
dakikalar, saniyelerle beraber 
günleri, aylan ve ıeneleri de 
göstermektedir. 

En ıayanı dikkat noktası da 
aaat on ikiyi vurunca saatin, 
gizli bir noktasından on iki eizze· 
nin timsali olan tasvirlerin çıkması 
'f'e biran için mabedin cepbeain· 
de bulunan Hazreti ls.tnın tas
viri karıısında buşu'a eğilerek 
gene gizli bir noktadan kay· 
bolmsl~rıttır 

Parlsıekı ltaıran i(onsolosu 
taaruza uıradı 

Paris, 8 (A.A.) - ltalyan ta· 
lebu:nden Ricblchi ltalyan kon· 
ıoloshanesinın kartııında kon· 
ıo'.osa dört el ıilAb atmııtır. Çt· 
kan kurşunlardan bir tanesi lsa· 
bet etmlf va Konsolosu sağ kal· 
çasmdan yaralamııbr. 

MlUaarrız kaçmıya bat'amıı 
ve kendi•ini takip eden pel4M 
de iki kurtun sıkmıttır. Polise 
bır fey olmamııtır. Nihayet mu· 
taarrız yakalanmıf ve kara ola 
stötUrlllmüıtür. ifadesinde kon
ıolosun kend"sini hususi ders 
vermekten menettığini ı6ylemit 
tir. Konsolosun sıhhi vazıyrti 
vahim deiil g"bi srörlinmektedir. 

çekingenlikle kendisini aelamladı 
Joys'lln yanına pttt. 

O uzaklaşır uzakla~z, Goldcr 
eordu: 

- Bu ktiçllk "Jigolo,. da n~ftden 
çıktı? 

Hoyos, l!kayt m:nldandı: 
- Güze], değil mi? 
Golder homurdandı: 
- Evet. (Sabursuzlukla) nereden 

çıktı diyorum? 
H oyos, ona tebesStlm ederek bakı. 

yordu. Nihayet: 
- Çok iyi bir aileden, dedi, 191R 

de katledilen Piyer de Karelu'nun 
oğlu, Kral Alela!andnn yeğenidir. 

Fişi ilAve etti : 
- Bir P- e benziyor. 
- Belki, abiai iddia etmi'yorunı. 
- Ne olursa olsun, tfmdl ihtiyar· 

1adı Rovennayla yaşıyor. 
- Ya? ... Bu kadar güzel bir ço • 

cuk.. Tuhnf ~y .. 
Hoyos oturdu, ayaklarnı uzath, 

masanın ı;stüne ifr:nyla gözlüğUnU, 

ipek mendilini ve kitaplarını koyda. 
ince ve uzun parmaklanyla eıyaya 
dokunu~ Golderi fevkalade sinirlen· 
dirdi. HoyO!'I a'.Pr ağrr bir sfgarn 
yaktJ, ve Golder o zaman, ellerinin 

~ c: ~.~.~o~k~ı~ a - Yeni Plakların L;stesi: 
Radyo san'atklrlanndan vedia Rıza Hanım 
N 1 g C C D KOrdıl urkı Nereda31.1 
110. u u u u ~Oznm şarkı GÜL REN~LI YOZilN 

Gazelhan Mahmut CclAiettin Ef.nin 

no 1ggC4 t ata 1ast Gazel 11 YALAN SÖYLE ~ E SEN 
• u u u Neva U$ak Gazel ZUL Eti Gl OA f AlAN 

Muganniye G:üzide Hanım 

n 1 g 1! 1! ı Sabı şarkı GOF.CA DIHEN 
O. U U U U Kürdili safı KE ERı VAR 

Bayiinizden: Her vakit ------•llllllı 
''G . ''G . OL... ''R uı,,- uı 4 .L1 ın,,- ex,, 

Çoraplarile "GEVE,, iç çamaıırlarını ve büyük Franıız marka 

G ASTON VERDIER kadın çoraplarını isteyiniz. 

'L------•-•_t_a __ n_b __ u_ı __ 0 __ e .... ıe __ d_ı_y_e~s __ ı ___ •~•-tı~n""."""':'ıa __ r~•:------:--:' 
Cerrahpııa, Haseki ve Heyoğlu hastaneleri için lüzumu olan 

alit ve edevatı tebbiye kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Talipler ıarlname almak v" Jisteleri görmek için he:- ~ün Lev~
zım müdO•lüğilne müracaat etmelidirler. Miinakaaaya gnmck ç~n 
1654 lira teminat llıımdır. Teminat akçesi nakden kabul edıl· 
mez. Ya Belediyedeu irsaliye alır.arak bankaya yatınlıp alınacak 
makbuz ve yahut bOk6metçe muteber tanınmış bankalardan ge
tirilecek teminat mektuba ile olur. Hu tekilde makbuz veya 
mektuba ıartnamenin pullu bir nilshasını ve ticaret odası veşi
kasını teklif mek1ubu l(ersine koyarak ihale gürıU olan 1 l-1-93l 
pazaıteal gDtıll Nat on bete kadar Daimi Encümene ver !-
melidir. (4515) 

·------
LJ __________ a_. __ K_·~-o~·-•-~A._A_L~~K-_o.~d_•_n::"":':-----:-:-'"""::""I 

lstanbul, Beyoğlu n Usktidar cı-ı Ordu sıhhiye ihtiyacı için U.m:ıl 
helindeki kıt'alar ve mOessesata ve ettirilecek harp paketle tne lüzum ~ 
meıı-.-ııı. erzak..ıre ,._ Mldqatı lan 8 kalem malzeme kapalı zarf 11 \: 

pazarlıkla 9 - l - 932 cumarteef gil. lile 25 - ı - 932 tarih ve pazartesi 
nU saat 4 te Hıal ... icra kılınacaktır. günü saat 16 da ihalesi icra kılmacak
Talfplerin prtnameelal s&rmek için tar. Taliplerin prtnameaint almak ve 
her gUn ve p:ızarlıta iştirak edeeek · milnakasaya f~tlrak etmek Uzere tc! .. 
lerin de vakti moayyeninde komisyo · 

lif mc' tuplarile birH<te vakti muay • 
numuza müracaatlan. (18 (9:>) 

yende komisyonumuza mUracaatarı. • • • 
Topçu efradına tahsis kılınan bi -

nanın tamiratı pazarbkla icra kılına· 
caktır. ihalesi 9 - 1 - 932 tarih Cu 
marM!ef lfinl saat 18 da Komisyona· 
muzda yaanlaeaktır. Talyiıplerin ke • 
tilnamesJni görmek ve ıartnameefnl 
almak üzere her giln ve pazarlığa işti-
rak etmek fstlyenler de yevmi moay -
yende komfs;ronumuza mUracaatlan. 

(18) (70) 

• • • 
K. O. Kıtaatınm sallltlll ihtiyacı 

pazarlık suretile 9 - 1- 932 cumarte
si günO saat 16,30 da KOM. da icra edi 
lecektir. Taliplerin şartnamesini al · 
mak ve pazarlığa fttfrak etmek ilzere 
yevmi mezkQrda Kom. a müracaatla 
n. (11) (39) 

(G) (10) 
• • * 

Ordu sıhhiye ihtiyacı için 66 kalım 
diş alAt ve edevatı kapalı zarf usuli• 

le 25 - 1 - 932 paznrtesl gtmü saat 
15,30 da fhıılcsf icra kılınac:ıktır. Ta• 

Upleri şartnamesini almak ve müna· 
kasaya iştirak etmek üzere teklif mek 
tuplarlle blrli!.te vakti moayyende 
komlsyonul!tuza mürnc:ıatlan. {4)(S) 

• • * 
Ordu Sllıhiye ihtiyacı için•bir takınl 

seyyar baktiryolojj laboratuvarı k .... 

pah zarf uısulile 25 - l - 932 tarih 
pazıırtesi gUnU saıtt 14,30 da ihalesi 
icra olunacaktır. Talipleri şartname-
sini almak ve mUnnkasaya iştirak et

mek üzere teklif m-ektuplarile birli!<· 
• • • te vakti muayyende komisyonumuzıt 

Ordu ihtiyacı !çin Kompile makine. müracaattan. (:j) (9) 

Ji tüfek semerlerf ve teferruatının 2S --- - -- -----b--J 
- 1 - 932 pazartesi saat 14 de M. M. Ademi iktidar ve e 
v. satın alina komisyonunda kapalı J(evşek ltğlne 
zarfla milpkuuı icra edilecektir. T1· . d .:: E R y o ı N 

• • l.erşı en mlic~sır 'a ~ 
li)tlerin teraf.tl anlamak tcın ve nU • h , d I> 1.,1 bu'da Sirkcc de • • . ap a•ı ır. cposu. n • 
munelerint görm~k l~ln her gUn mura- Alı Rı7.a Mer ez eczanesidir. Tışrayı 
caatları ve muayyen saatte de temi ' 150 kuruş pom ıle gonderilir. lzmirde 
natlarlle birlikte teklif mektupl:ının lrgııt oazanndaki, Trahıonda Yeni Ferıb 
komisyona vermeleri. (68:>) ( 466.';) eczane!er inde bulunur. 

burupıu~ porsumuı, olduğunu gör- • • • 
dü. Tuhaf tef... Güzel macerape - Ordu ıMhhfyeel ihtiyacı için memhı Raşil Rıza tiyatrosu 

----
rest Hoyo9 da thtlyarlamıştr demek. sıhhiye arka ~antuından 356 adet kn· 'ehzadeba,ında 
Hoyos altm111na yaklaşıyordu. Fa • palı zarfla 25 - 1 - 932 tarih pazar. KAnunusani Pa?. r ıık~:ımı 21,SO da 
kat ellan, eekisi gibi güzeldi. tetli gtkıU saat 16,30 da ihalesi icra c· 

1 
c~mı kü~ııdı ( Ac mi ç ylaklar) ko-

Fi•I omuzlnnnrn garip bir hare • 1 ktı T ı· ı 1 rtnam-in· ı H · "" ı ~- unaca r. a ıp er P ~ ı a • medi 3 f'tde Nakleden: ü eyın ~ua 
ketiyle Alek'i göstererek: mak ve milnakuaya lttlrak etmek iJ. ~v Paııutf'~I a samı ( l~este Gelen). 

- Erkekleri seriyormut. dedi, zere teklif mektuplarile birlikte va1•• Fi~tlar 100 60 mc,klı mahsus 125 K. 
doğru mu? ti mueyyende komisyonumuza mUra. Per~embe v;tinleri 11 de talebe ve mual• 

Boyos: caatlan. (3) ('1) lfmlere tehzildtlı mat ne ~O 50 kuruş. - Her halde hu aralık olmMa ge- _ re4t, diye mtnldandı, daha pek gen{- ___ ... __________________ _ 

tir, henU:r. zevtderi tavnzzuh etmemlı- 1 K R A M 1 Y 1 L 1 
tir- S.11a bak Gelder, smtn Jeya 
onunla evlen•efi kafasma koyma~ 
ne denfnT 

(BllınMU) 

Emniyet Çayını 
Arayın•• 
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'~~~.~z·~rf ;~~. 

1ürk 

{erinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını 

Ohalde deırhal 

Tutumlu VE 

Muktesit 

Yetiştirmek 

Ziraat 
Bankasından 

BiR ffllUll 

Para ve satllık emlftk • 

Lira Oda Semti Nevi 1 

18000 21 Pangaltı Apartıman 1 

6300 7 Sultan:ıhmet 1'.:v 1 
5000 7 Beyoğlu Ev 

4000 8 Eyüp f.v J 
Tahtakale, Fabrikaya eh•irişli arsal:ır J 

bunlardan başka her scmtce fiyati uyğun J 

emlaki görmek yahut seneliği yüzde 12 J 

ipotekle PARA ALMAK için 9 - 12 J 
ar:ısında müracaat - Istanbul Bahçeknpı 
dördüncü Vakıfhan asmakııt 29. (2288) 

ııınıııı~ıı~ı~mıııı~ııı~ıı!11111111 1~ııııı~ııır~ ·11ijı~ıııııı~ıı ı~1ı~ıı~ı 1~ 

1 
As. Mk. SA. Al. komlsyunuJ 

ııanUirı ı 
Askeri mekteplerle Hastaneler hay 

vanatı ihtiyacı için 426 ton ot pazar -
hkla sattn alınacaktır. Pazarlığı 11 
- Kanunusani - 932 pazartesi günü 
saat 16 ya kadar Harbiye mektebinde
ki mahalli mahsusunda icra edilecek
tir. Taliplerin şartnamesini görmek 
için komisyona ınüracaatlan ve işti
rak için de vakti muayyeninde hazır 
bulunmalarL (176) (59) 

* * * 
Maltepe Piyade Atış mektebi ihti· 

yacı için 750 kilo peksimet pazarlıkla 
satın almacaktu. Pazarlığı 11 - Kil 
nunusani - 932 pazartesi günü saat 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
mahaJJi mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin evsafmı okumak için ko · 
misyona müracaattan ,.e iştirak için 
de vakti muayyeninde hazır bulun. 
malan. (177) (103) 

• • • 
Topçu Nakliye mektebi ihtiyacı için 

muhtelifülcins otomobil malzemesi 
aleni münakasa suretile satın alına • 
caktır. İhalesi 31 - K:1nunusani -
932 Pazar günü saat 16 ya kadar Har 
biye mektebindeki mahalli mahsu • 
sunda icra edilecektir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için komisyona 
muracaatlan ve iştirak için de vakti 
muayyeninde hazır bulunmalan. 

(178) (104) . "' . 
Harbiye mekte)>inin damlarının 

akt.arıJması ve sair mahallerinin ta • 
miri bermucibi keşif aleni rniinakasa 
ıuretile tamir ve aktarılacaktır. 

lhalesi 31 - Kanunusani - 93!? 
Pazar günü saat 16 ya kadar Harbi. 
ye mektebindeki mahalli mahsusun. 
da icra edilecektir. Taliplerin şart -
namesini görmek için komisyona mu• 
racaatlan ve iştirak iç.in de vah1i mu I ayyeninde hazır bulunmaaln. (179) 

l••••••••••••••••aml!Mll*mmmr (10:>) 

Jandarma Satın Alma Ko- f~og~-um~v~e ~.~a~dm~h~asıatikıarı ll j ı 
, mutehassııı 

misyon riyasetinden: 1 

Doktor 1 
Yirmi bin takım kısa kol ve bacak mamul çamaşır kapalı 1 Hüseyin Naşit 1 

""rf la satın alınacaktır. ihalesi 24-1-932 tarihine m üsadil pazar 
1 

Türbe, eski HiUiliahmer binası ı 
rGnü saat on bire kadar yapılacaktır. TaHplerin şartname ve nü- ı I No. 10 Tel. 22622 1 

l!ıuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için mez- r .r u liA nw m ' 1 

kar günün muayyen saatine kadar temirıatlarile beraber Gedik- , V /A ft l!I 
~ada komisyonumuz~_ü_ra_c_a_a_tl_ar_ı_. _(_15_)__________ Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 's . anbul Evkaf Mu'' dı·,., Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
• 2.38?2 idare 2.4370 

Posta kutusu : 46. riyetinden : Tel9raf: lstaobul \'akı=t. == 

1\ Abone .şartlar.: 1Ynıcci muhammenesi 
L=ra Kuruş 

551 25 Tamamı 2105 zirağ terbiinde Üsküdarda Çakırcı 
Hasanpaşa mahallesinde Tunus bağı caddesinde 
atik 31 No. ile murakkam bir kıfa bahçenin 
nısıf hissesi. 

188 12 Kocamustafapaşa sokağile mektep Çilingirler 
sokağının birleştiği köşede kain 2 No. lı ve 75 
arşın 20 S<mtim terbiinde bulunan arsanın tamamı. 

1331 00 Beher metrosu 11 liradan 121 metro terbiinde 
bulunan Fatihte Fevz"paşa caddesinde münhe
dim Halilpaşa camii şerifi arsasından müfrez 
4 harita No. h arsa. 

1160 00 Beher metrosu 10 liradan 116 metro terbiinde 

1 ~ ö 12 Aylık 
Dahilde l 50 400 750 J 400 Kuruş 
Hariçte - 800 14:l0 2700 

llln sar1lar1mı'z: -·--------Resmi 1 Jµsus! 
Sann J O l\ş ı 2,50 Kş. 
Santimı 20 .. 25 

KUçük ilftn !ll&rtlarmmız : 

2 3 4 I -10 Def alı 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelcrfmızin her üç aylı 
ğı için bir defa meccancndir 

B - 4 satın geçen ilı1nlmn fazlıı 
~:ıtırı için 5 kuruş znmmolunur, 

Büyükdere 
ibrit • 

rı 

Kadın ve erkek amele. kayıt mu
amelesi bitmiştir. Beyhude yere 
müracaat olunmaması ilan o'unur 

Karşıyakaya isale edilecek suların şartna• 
mei fenniyesine tevfikan p!an, proje ve ke· 
keşifnamelerinin tanzimi müsabakaya vaze• 
dilmiştir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 
ve ikinciye IOOD lira verıJecektir. Müsabakaya 
iştirak edeceklerin yüksek mühendis mektebi 
diplomasını haiz bulunmaları şarttır.Müsabaka 
1/1/932 tarihinden başlamak üzere müddeti 
beş aydır • Şartnamei f ennilerin musaddak 
suretleri on lira mukabilinde verilir. (13) 

PE1ROL 
Saç dökülmesinin ve kirpiklerin en 

müessir ilacıdır. 
Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikroplan imha eder. 

Eczane ve Parftimleri mağazalarında arayınız. 

Jandarma satınalma komisyonundan: 
Altı bin metre yerli haki yazlık kumaş kapalı zarfla satın alına

caktır. ihalesi 24-2-932 tarihine müsadif pazar günü saat on altıda 
yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzre her gün ve müna· 
kasaya iştirak için mezkur günün muayyen saatine dakar teminat• 
larile beraber Gedikpaşadaki komisyonumuza muracaatları. (16) 

..-- 25 Liraya Radyo makinesi --..:1 

Baltık markalı ve dört JAmba kuvvetindedir. Müceddettir. Bütün Avrupa telsiz 
merkezlerini hopartötle dinletir. Akümü1Atör ile işler. AkümülAtör, ltımba vesr.ir 
teferruatını saan ıılan zat tcdıırik edecekcir. lstanbul'da Yeni Postabanenin üst 

katında Telsiz Telefon Şirketine müracaat. 

J Devlet DemJryolları ilanları r 
Bakır lokomotif ocakları ve teferruatının kapalı zarfla müna

kasası 6 Şubat 932 cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare 

merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde yirmi beşer lira 

muknbilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (42) 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

11. inci tertip 6 ıncı keşide 
11 Kanunusani 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 
ıo.ooo liralık ikramiyeler ve 100.000 

Liralık bir mükftfat vardır. 

Adana yedinci daire su işleri 
müdürlüğünden : 

bulunan Fatıhte Fevzipaşa caddesinde münhedim 
Halilpaşa camii şerifi arsasından müfrez 5 ha· 
rita No. Jı arsa. 

Balada semt mahalle sokak ve numaraları mulıarrar emlaki 
Olablul~ satılmak tize!"e ve 21 gün müddetle ilan ve müzayedeye 
~~Zcdilrniştir. Müzayedesi şubatın 2 inci salı günü saac on beşte

ır. Talip olmak istiyenkt· balada muharrer kıymeti muhamme
~tnin Yllzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte 
~!~nbul Evkaf müdiriyeti binasmda Varidat müdirfyeti mahlutit 

coıfne müracaatları ilan olunur. (89) 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumt 
neşriyat müdürü: Re fil\ Ahmet 

Tarsus kazası dahilinde Karabucak deniz kanalı ameliyatı
nın bedeli keşfi olan 64312 lira 50 kuruş mukabilinde ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılarak 932 senesi kanunusanisinio 
on dokuzuncu salı günü zevali saat on beşte Mersin vilayeti hü· 
kfımet dairesinde ihalesi icr.ı kılınacağından taliplerin % 7,5 te
minatlarile nümunesine göre teklifnamesini ve şartnamesinde ya
zılı vesaiki havi kapalı zarfların mezkur saatte komisyonu mah
susuna tevdi etmeleri ve lazım gelen izahatı ameliyat mahallinde 
vermek üzere pazar ve perşembe günleri saat on dörtte ve mu-

ı kavele ve ıartname ve fenni evrakını görmek üzere her gün 
Adana'da su işleri dairesine müracaatları ilan olunur. (1) 

öksürenlere: KATRAN Ha 
Biiyilk kıymetli bir Hereke halısı Sandal 

teşhir olunuyor 
bedesteninde 



1111 1111 

,. 

BÜYÜCÜLER 
Bir Roman Kadar Meraklı, Heyecafılı 

Olan Bu Tarih Sayfalarını 

Bamazaadaa ltl'barea 

telrlkaya başlıyor. 
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